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ا!ب!برثزجميم

تدمتعين-وبه

ض!يهز

سيدناالمرسلننأثرفهعلىوالسلامص!ال!لاةالمالميننربدلى!الحمد

مث!كلةليمم!تالمنصريةالتفرقةفمالق.صويحدوالسلامالصلاةعليهءصجحدم

ىالأر!سيمعلىالنالهبىظهرمنذقديمةه!إبا،مسوإيدةأبر1أليوم

فىقدراتهموتطيزتالوافهمواختلفتأفكلرهموتباينتراؤهم6واختلفت

الضعيف"اينسكأخيهالى-لجضظرالقوىاخمدأواللملطةالمعاث!-على!الحصوإن

وأخطتللممنصريةالتفرم!ةونثسلتالعصدفتهلدواطسقخصلفالهتغلاءإنطرة

لقاعلىوأخىأنا"الناصبينالفسا"سعالممو!جلاخقىضرره!اويزدادتثهو

علىواخيهدلالةيدلالسائرالمفكهذا"الغريب1علىعمىوابنوأناجمكمى

الفالى.بينالعنصريةالتنرقةأنز!يلغ

جهديبفلونا!أخفواالتفرتة4هذمثكيقيبن.لم،الناس"نظفريقاأنعلى

هدفهمالتحقيقي!تبفةالئمثل.ؤاتضقو!ا"لمثس!لةتلكويلاتلتخفيفظقهـم

كعصبةالسياسيةالهيئكوكلتوالمذياعكالصحافةالاعلاموسلأل!!فكانت

ذلك.وغرالندواتوكانتالأحموهيئةالأمم

تللثبثأنتكلمتالسماويةالديالاتانبلذلئ!علىالأمريقتصرولم

ون!تبلونهولابحسبهولابنسبهليسا،نسكانوقالتورفضت!االمثسكلة

09أتقعما"دئهعنداكرمكبموأنابالتقوى

حن!ظاذاالمصنصريةالتطرغلةضدأيضطوضطالاسلامىالبلطأنكها/

ها"7دمبتىرطا2ولقد":تهلمىاللهفيضولكرامتهللان!ات

هذهفئبرلىأثلىانقررتلذاالضصيريةلمحتضرقةلقبل.لاكنص3لاو



)و(1
أ

مثئكلظوحللت"البئص،ا!ر!ة"واسميقههذاكتابىكخأرل!تالمثمكلة

.أخرارامئالمشكلةلهذهمماعلىإلمكريمالئارىءليقفونتثجهاوأسبابها

:أبوابتسعةالىالكنابتسمترتد

"رأمعبابهاوبينتالمتعددةوتملريفهماالعنصريةعنالأوكالبابجعلت*

الحنصريهالتفرقةنظلماتخذتالتى"الدولىأهمبينتالثانىالببوفى

سيالحشها.مبادىءأهممن

العصوؤفىالدولأنوكيفالرقعنخصصتهفقداصالثاالببأ!ا

الديغفهو"الاسلامى-الدينالاأاللهبمالفلأ4منتتحكنلموالحديثةالقديمةا

تامما.الفاءاالغاهقدحتىمنابعهوأغلقالرقمواردقلكالذىالوحيد

الثابمشمباليهود"القلألةاليهودأسطورةضلتبا)كأابعالب!اوفى

المثعوم!عقليةعلى"ليؤثروالأنفسهمالي!دخقهاأسطورةهذهأن"المختار

ضعثهفجاءلمصلحتهمنئنرهااليهودأرادافةخراذلكاتواظهرتالأخرى

عليهم.وابالة

تهلمكةالتىالدوكوأهمالطبقكعنفتكلمتالخيى!البابوأما

هذاأوأنافظاب!هذا"نالهندعليهت!سيربمامثلاوضربتا!بنظام

/51هذايومناحقىالمفعولسرىصرألالنظام

!موقف!الأجفبىوممنىالأ!جالبعنفيهفتكلمتالساثسالبابأحا

-االننصبريةالتفرتةبنظمالأجنبىمه!لةيتعاقوهل.الدولضالأجنبى

أرادوأوكيفاللاساميهعناليهوديقولهمافندتالسابع2البابوفى

ساميونألأنهماليهوديكرهالعالم"انقالوااذلمصلحتهمالنطريةهذهاستغلاان

لأنهغ.وليمسوايهودلأنهبم!كرهوناليهودأناذفاكتخالفالحقيقةأنوأثبت

العالب!يكرههملموغيرهموالآراميينالعربمثلكيمةشموبفهنالهساليون

.ساميونأنهممع

اثأصتراقواليهوذوانهالبيتوهـءن!افيهثبرحتضدالثامنالبابأما



)ز(

!لالجيتواخوقلتفيهايحلونقدولة!أىفىلليهودممزككلثالجبتؤ"أخ

ر.األيهودحرةهومحزفىالجيتو/انوتلتواحدوبمعنى.نعددة.أسماء

خأكيففيهوبينتالاسلامعنفيهفقكلتوالأخيرالتاسعلأالببأما

نثنبربأنالعنصريةالتفرتةفكرةورفضالانسمانكرامةحفظالاسلامى1ألدين0

دبم،3بنىكرمناولقد"تحالىاللهف!تال.النالهىبببنوالمساواةوالعدلإلحرية1

01به.الخمىالببفىحوضمهفىذلكعنالكلامفضطفاوقد

الىابالثسكر3أتقعماتكريمرسعولمهعلىوالصلاةقعلىاللهنهكربعدوألى

ظاظاحسنثكورمنهمبالذكروأخه!ا)كتابهذااخراجنىسا!نىمنكل

بالثكعاتقدم0كماالاسكنعريةبجالعةالا-داببكليةالس!احيةاللفكاستذ

بج!امعةا!دا+يكليةالعبريةاللغة1الهتلذاالمراغىحسنمحمودالدكنرر!لى

هالكابأبوابمراجعةفنىجهدمنبذلهماعلىألاسكندرية

اللفةأدمت!ةمحاثوز"!مطفىرضوىالدكمورةبذلتهماأنعىلاكما

النصوصبمضترجمهمراجعةشثحسعينداب1بكليتإلانجليزبة

.الثكنرمجزيهمنىفلهاالانجليزية

.الرلث&سبيلالىالهادىكاوهوالموترالمه

عاثنموزمخنذ!سيد

ا-869سغةأفشظص
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الأولالفصز

المنصريةهىما

سيداعثضشبلأسهانئةثنمعوزمنالنابعالاستعلاءمننوع:العنصرية-ي!!

.واتتصكئواجتماعىسيمالىواقعالىالشمورهذاترجهةثم

مضلوتونوأنهماللىخلقأنضلأنهما!ثنعوببعضر،اعت!تماد:المفصريةا-/2

01إاليهوذعلمل!م!ماليه.يميلالتعريفوهذاواصلاحهالعالم!خلا!ق

والسلطاتالنفوذاصاحبةالغليةالفئةأوالمعمتعفرتشريع:العتصقي-3

علىوالحضنارىالجننىتفوقهميثبتواأنبهايحلولونمخنلفة-لقوافينلا

ببحضالتمتعفىحتالهميرتبممايحتلونهاالتىالأجزاءسكان

يجعل!الذىالأمرالأصليونالسكحلنفيهايحرمالتىالامتيازات

أ!ايحدالقالونيةالوجهةمنحتاالمواردلبعضالحنصرىاستفلالهم

.)1(1البمليةالوجهةحنقوتهمبحكمبهتهتعوا

وفلئهأضئهممنواثقينغرانخا!!بهايقوممحاولة:المنصرية-!

.)؟(شخصيماتهميصونواأنفىطحما

صفاتهانىعفهاتختلفأأخرىأكثريةالناسمن.أتلية!يم:المئصرية-ا

.5)3(انريقيةجنوبفىالحاكهوكطالجثمية

واستثنا*نلحيةمنرنضفهى71خرينلوجودجفرىرنف!:المنصرية-61

01الاخرينعلى)1(التفوقالىوتهدفأخرىفلحيةمن

بمضىيرىولهذاللاخريناستفصوهىللاخريناحتتار:المنصرية-7

ة.ا؟،ا،صبديزصلاحالأستاذاتأليفأفريقيةشالمنصويةالتفرتة)21(أ

السابق.المرجع)2(

مى.الصيدنؤادث!ور-العنمريةالتفرتة)3(،ا

9،أ3،-فيا-ا.مبمالعنميرئاالتهييزاعنخمىعدد-الممرنةمجلة)؟(

..67،الأ؟سلا91،!امنمنة



أ"

3

-؟-

عنصبريه3كلليسراولكنالحنصريةالىيؤدىاستعمماركلأنالعلطء

".الام!حتصازنتيجة

متفوقةأجنلىالىوتقسيمهاأجنأصألىالبث!رتتسيم:العنصرية-

.)؟(اغيرصاعلىمقفوقةلمحيروأجند!

هذ.ولهىالمأكو،تنوعفىخر7عنثحمخصيختلفأن:الفن!رية-

.)3(بالعنصبر!4وصفهيمكنالحمالة

قيام!.وتبريزالاستفلالئوهىالاجتماعيهالمشأواة1عدمإشصريةا-لاا

آ)4(المختملفه1الخثسيالتجمينالحروب

العر!ةأساسراعلىأخرىجماعةأزأءجحاعةتبلمنتحيز4:العنصريةا-

الأصو.أوالسلالةمواللونأو

من!سم!ىطبمياي!ابكونيميتعس!ونالعفو!نمجفوغة:طعضرتأ-

يخرهم.

كهـاصمحووت!همخىتبمى(الذينأالتشمابهينأ"لأنرأد!من!اعة:المنمريةأ-

".واحدجندرا

بونهم!شه!نالبعثرمنمصدةمجموعةأناهامؤد2:الشصر!هلا.-

أساص-علىمبنيهالفكرةهذهت!نوعادةغيرمممنأسمىطبيعيا

سمؤأوثقالةأوحضارىأسماممراأوالجسطحثىبلتكوينيقملتيانيزياقى

التكنولوجى-وألتقوفالعسكريةالعبقريةبثلوامتياز

وحاسحةالأمميةبلفةالعئصيريةالمرءهويهيأنايمان:العئصرقيا-

.نوجودهبالنسبةا"لدلأ!ة

ولءحح3!!ءجهاء"7*أ!ااحأ!لح!.71.(1)!!

،؟!أ.(2ا-

5حأ،أه!!ع9ه؟!طأأ350لأط"3+آإكهـ؟افأ+ذ.،1،!3)

ر.؟ا!3إصبىنجئنون2برك!هال!د./مفيدتأليفآلغئفبرية"ء--الصفيؤنيلا-و-ا،(:الا-*لم



لأا:

-17

-018

حضلرتهاتحفذبفظرتها)!رية).يإجناصبأناعتت!:المنصرية

ايخرهعلىيتميزخاصاجنمعاأن"علىعادةالحضلر!مذهوتنطوى

.((يوخرينيحكمأنضالحقلهوأن

ظزيقعنببحضبصضهايرتبعلالنال!!منبميرةمجيوعة:البثصبريةا

غير/هاعنوتننصل"وعتليةجسميةالخصثصمنعممئ!ترثهربماط

مخلئا.الضصائصراعنما"بهذهوتتميزالمجموعات!ن

2غؤجبى.هؤيأنهيثحعزالالرائيلىالانسانتجمكنزعة:المنصريه

توجدغ،وموامببأسرازينفرد؟لجوهرهذأوإنجحيعاالبثنرطينة

لأ001غرهـ)1(فى

حسر،مقلإ.ل!كتؤزالالرائيليةالثخصية-الفكزغلممجبة.)1(



الثدئىأل!ل

اقؤقة"لعنصية

صاحبهالفالبةالقئةأوالمسعتعمزتثريعهىالحخصويةال!تفرقة/

الحضارئأوالجنسىتفوقهميثبتواأنبهايحاولونمختلفةلقوانينالسلطان2

بيمضنرءالتمتعحقماضلهميرتبممايحتلونهاالتىا،جزاءسككعلى

.)1(الوظنيونالسكانمنهايحرمالتىالامشيرات

بم!!بهايقوممحاولةبأنهاالعنصريةالتفرقةالملماء-يعضويعرف

)2(..!شخصيثهميصينواأننىطمماوذلكأنفسهممنوأنقناغرأنمخاص

التنرخهمنمعنىأوسعالعنيمىالتمييزأتالعلاءبعض.واعتبر

تغيؤاواستثناءأوتفريقأىهوالحنصرىالتمييز،أنتالوااذالعنصرية

المري!اوالقومىا،صلأوالنسبأواللونأوالجنسىعلىمبنىتنضيلأو

الانسثعيةيالحتوقالاعترافاضسعافالىكلهماوتر!ىاللغةأوالديناو

السياسةحقولأقىومملرل!تهابهاوالاستمتاعالسيامصيةوالحريك

:.والثتانةوالاجتماعوالاتثصاد

الديرأصلاحالاسصتدتاليفأفريقيةخىالعنصبميةالتنرقة)1(

.أ!ا-ا،!طيديز

..15،صبىالسابقالمصذرنفمي)2(
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-7-
افمثةالضلأ

ب!عنصريةالخف!هالمصمظلح!

معل!م3منمعئنىعلىاستعهالهاعندتدلمصظفحتعدةهنثآ

العنصرية.التفرتةأؤالعنمبرية

-:يأتىماالمضطلحاتهذهبينومن

ول،أح41*حما؟!أعأ!،!هأول(1)

وأن!المنصرئالاضظهلابأنهالبعضراويعرفهالمنصويةصوزأحدهو

أفينرداالعظ"مذااكلنسواءالأخرىالعناصزمنافرادض!دامجبىعمك

،.الطبيتئمجلفىأكثز.عمقاسياسهأيضاوهويخحاعة

ولحءلعأأس!*!ول4احس!(؟)

التمالىهذاأنالعلماءبعضويرىالكبرياءاوالعنصرىالتمالىهو

101طبيميماولي!ى!صناعىتحلهوانما

،5!3ح333-طاص!3ولكئهس!طل،ا؟73ح

مر3عنصبريحتقذأن"ا!أء،ولولأح!!4حءأبأنالعلماءويمرفه!بمض

العناصبز.منغيرهمنثن!اناأرفعبأنهالعن!اصر

وكراهيلأالساليةواضظهكبالفثم!يهذلكالعلماءبحضويثمبه

...)1(*جب

طبيميا-االأحوالبعضفىيكونالكبرياءأنيرونالعلماءبعضراانالا

من-يئتنأ.أ،ة?ولولأء!!لمعخ)4أتالملحاءمنثلثفريقيرىبينما

العلماءمنالفريقاهذإيقوكولهذاالقطيمأوالدينأوثد4ح5الجنمه!فكرة

التركييغفىءالتفييرأوبدتعليمح!ول441ولأ!4ءحأممالجةيمكنانه

للمجثمع.الدكانى

.الصيادد/فؤاد-العنصويةالتفرتة)1(



3حص!كا!ءنأ5!ا(3)

نصليعنىوهولعاح!مس!ه!مض*3بلهالعلمما،بعضعليهويظلق

كطالمختلفةالأجفاسبهينالتصادممنعذللثمقوالغرضالاخرعنعنصرفى

.ا-(أاضطهك؟عنمرئبلضرورةيصحبه!خدالفصل؟ر!

الفزذ.أعليهلما،بحصل!انكرهو8أ!!ء-له!ء3!هانآخرونعلماءويقول

01المصظلحعنجاءماونورد

3!إ!!ه،،ءت!أ3"حط(إ53!صأ"!ص!!أاء4+ء4؟ه!ثلا،ط!+ه،تلا!ط

!!،?ءه!3أ9س!ط،5كأ،ءأءحأ4ا،أ!ح!ه4س!ط33كا!أ*ه!!كا!اس!ه!

مح!س!!هز،ء8،بخس!طاطءأط*،ءط،،5!هنأ،!س!!سك!ء؟،ه!!م!.ككأ!ء"س!3

:هذاوترجمة

(.حقوجهبلونالتملكحقنفىهوالتمييزالترجمة

قصلهيصعلامأفصلأتياكماالانتماءلحقالكاملالنفىهىوالقفرتة

تفرتته.أو

بقوله:المعنىهذاالعلماءأحدولخصرا-

وظيقةالعفصبريالاضنظهكبيننانفسيةوظيفةالتمييزوظيفةان

المجتهع.علىكبيراتأثراتؤنراجاعية1

خليأجتمإعىؤضعفر!!الرئي!ميةالفئضرىالاضطهاذلاووظينة

ؤالشيلسيةالاجتماعيةسيظرتها"لفزض"المختلفةالعذلصرمنعنصرلنىا

.-؟ل!ىالاقتص!ية

الس!ةس!!!ألحممىإ،؟

بهماتتيقخدتصالصفتلهامتثئابهةأومتظربةمحوعة-الجت!سءا

غ!فا.عنفىت!ف!ة

الصيلا.د/نؤاذ-المفصريةالتفرتة)1(

..65!صالصيادد/خؤاد-العنصيريةالتفرتة)2(



2خزتمرينهوهتذ

الحسميةصفاتهمضبيفهمنيمايثشركونالبثئزمنن!جموعةالجنسى

الصفتههذهضالبثرمنغير.همعنيختلةونالوتتنفسىوفىأ،ساسية

لم.امعظههماتىلمو

:العرى(15

العاحةوا!ميزيقيةالثإهيهالمظاهربعف!فىتثستركالنالمىمنجماعة

ممينة.منطقةهىوتميثسواحدجغرافىأصلدفى

عامأضكعنتفزعواالنالىمنجماعةالعرق:العلماءبعف!وضول

يخرى-وتناسلواالجماعكوبينبينهمالعزلةوحاجزتالنماطقالانسانؤمو

ه"سعائر!عنميزتهبمنيزيقيلأغيرخلقيةصفلتعليهموظهرتكيحابيفهم

ثالث:فريقويقوذ

توانقالقر!فةوصفلاته!بتكنلهاتتهيزالنادرامنجماعةالعرق/

وتدميثسبهةثيزيقيةوصفكواحدةعنابرتتوارثوتجحلهابينهمميط

تثبتوتديهثقاتغزواتأوجترافيةعوامذبسببالزمنمعيختفى

..11(-وتعشهز

".*8(صحقى.مدؤحل!طكنور-برا،عرأقالمنبمية)1(



الرابعالنصل

انقنصرية.التؤتةاسبابب

-:يأتىمافيانذكرالعنصبريةللتفرقةعدةألحسب!مناك

!ا،-الجنس.

.اللون-0/2

101الديلةيم3

لى.االلفة-؟.

.لميلادا-5

502الحل!اءكمابك-،،

/.،والاجتماعيةالسياسيةالنلحية-ل!

الحربية.الناحية-8

ايجر:منفاشكلاوسنتنو4

ا؟الجنس

معظزمل!دىاليومعبرناحتىزالأوماالتدم!فذ.ال!مالذالاعتتادكان

ا،ستملاءفكرةإلىالاعتقادهذاوأدىغيرهامنجنساأعلىأنها!ود

بها.تؤمنعقيدةأصبحتالنكرةبهذهأخذتأمةكلوأنوالتفضيل

/ارض،أنهاوالفرس!ومحرثوز2و.بابلمث!تديمةن!طعوبواعتقدت

.واليهودالألمانعندالحديثالعصرغىفلكنرىكطغيرهامنبخئسا

،أتسامثلاثةالىالنالرلم"كظحى"كتايهتىجاءكحاهتلرقسموقد

-.ا!ديون-ا.ا

101السليون-2:بر

.الزنوج-!لأ

أج!بنوانهادرىالجنسهوتفوتاالأجناصهذ..أكثروضك.اني01
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والثئعوروالحضدارىالعرقىضائهمجلىيحاخظأنعليهتفوقهعلى0الخفا!أ

كغامل،جيلبحدجيلاالنل!وابمف!عندوتماسكاترةيزدادالجنسنحو

.االخارجمنالزوأجأوالداخلمنالزواج

الحياةضالثمابتةالعوأملأقوىمنموبالجنسالثسعوزأنكما

طبقةكلقحديدوالىالانسثيةتجميدالنظمالىأيضاويؤدئالاجقطعية

.للأخرىبلنسبة

:اللكلن

هذاأأنالاالعنصريةالتفرقةفىسبباالقديهةالحصوزمنذاللونكان

والبرازيل!أمريكانىاليومنراهماومذاالأيامهذهتىعمقازادالسبب

التىالممثنصمنالملونينمشكلةأصبحتحيثاسرائيلأوفىاهريقياوجنوب

حقوتهمعلىليحصلواالملونونبهاظموالتىوالثوراتالحروببسببهاقلمت

الانشثيةهوالكرامةتتفقعيثمة3يفواوليهالمسلوبة

.قالتةاذا-865سنهالمتحدةالولاياتنىحدثماننسىلاولحلنا

الجنوبية.والولاياتالثسماليةالولاياتبيناالحرب

الحمرهالهنودمن.التخلصأمريكاأراثتعنعماوكذلك

تفو!"تؤكدالتىالنظريةدعاةمن(الأصكيهودىأدزرائيلىكانولقد

!اقي!توا!تىص!،أ"لثا3"هةولثأ!"!ولولالأبيف!ال!لونذاتالأجناسرا

الاسقعهارية.للامبريماليةالايديولوج!الأسال!

كتابةقىوظهر-خز2جن!بىعلى.جندىتفوق"بفكرةيتمسلةمتلر-وكان

وأحطأقلاعداهموماالعدمأجنا-!أعلابأنهم*لمكيصفهاذا"كض،حىلأ"

ويضيفهانسفيةأقكبكالألمانمنمنزلةأتكاليهودان:أتوالهومن،منزلة

..ةكدديدانوأنهملبمخلافلامئحطجنسى!ن"انهمتاللا

http://al-m
aktabeh.com
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مخدس!دل

المخمكلفةالمدولفىالتفرته

ليق!:ممرضهقونقة

(6،18-أ7لم!)الفالثسنورنوتالملكبأمرأتييتلوحةوجدت

مصزالىبمدخولللزنوجسهحالملكأنونيهاالنيلعلىالثالثالجندلحكند

ويرئاكرام!يي/سيجبونمصريدخلونالذينالزنوجوأنالتجارة؟لغرض

لأنالمصريينمعاملةغيرمماملةالأجابتماللكانتمحرأنالعد،ءبعض

غنصريةتنرقةرأيناخىيعقبزلاهذأولكنعنحريةتفرقةيعنىبأذندخولهم

للدولة.أمانهو(واشا

بدليلالعنصرية4التفرقةعرفو)المصريينأنيقبئلونالعلحاءبعف!لكن

تمماةفبرابرةالهكسموسأماأصيلاشمبماأنفيسهبماعتب-واالمصريينأت

المص!ربين.اصطفتالا-لهةوأنا،كبلد-وأغلاظ

أصبحاذاماحالةفىالأجانبضبالمصريين-تعصبيظهروكذلك

ترأبةلهيكونبحيثا(نرعوتايصبحأى)مصرعلىملكاالآجنبىالملك

بأنرفبكالهييةولادةيول!أنعليهيجبفرعونيكونؤلكى-الفراعين

مي!لادفيهيملنالسماءفىيتملهممجل!ىبلعقادالآلهه.رع.دمائرالالهمعلن

تية:71بالطريةوفلكالجديدالملك01

التلقبحبليةويقومسخدلمجهاشالملكةعلبىيدفي!مما%هيئةرعيتخذ

ويسماعدالطفكث!لتثسكيل(خنم)للالهأمره(رع)ويصدرتلدثم

البقرةلمحضحورأالمحاويسلمهالوليدابنهرعيضبمنمالولادةعلى،!خت"أ

قرضعه.*لهة

!ورابى.توانينضتظهركما2بايلفىالتؤ!قة

الطبقىبالتناوتاعترفانهحهورابىقلونعلىالعلماءمنكثيرعاب

بينالواحد!الجريمةعلىالعظبيتوقفبحيثالبابلىالمجقهحأفراد!بين

يعثب!رنيعةطبقةالىالمنتسب3ا!ركاتحيثمختلنهطيصاتمن،مرتكبب!ا
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فذأ!ان!ولكمالعلظءبمف!وعارضعاتظبقةمقحرتكبهاعقوبةبنصف

حيورابى.خانون"نيهوضحالذىالزمنالىنظرنامااذاعنصبريةتفرقةليم!!

رنظامالعتصريهبالثنرقمةتؤمنكافت"لحمورأبىالمقاصرةالدوكجميعلأن

الانسمثىالضمعيكنولمألاخرىالطبقاتعلىطبقة.امتيووحقالطبقات

قو.افيزدببجامتبخاالعذزكلخكع!رلذلأأوالرفمةكسمودرجةالىوصلقد

به!مأضذا.كعتصريةالتفركهنرىالحدىعصرنافىأنوخاصهححورابى

اليوب!.الددوفىمنكثيرلدى

2!ثصوريينكأأن*شوز2.لدىتمروتةالعنصريةالتضرقةكاساكذلك

لسلد!هم.كبيدام!عتخدمواوالذ-شالألرىو!رةالحبروببكثرةالتفرتةعلالوا

منحطة.طبقةنىالعبيدنكانالآئنوريين

على.وهمالآث!رىالمجتحفىالمحتكةالطبقةفك!افتالجنودطبقةأما

!.الأمراء-المسراةتلم

01المنصريةالتفرقةنظلبمطبقوفيلك

العالم.ثموبكليعتبرونالقديمةالعصورفى2ليونانكلى3ليونك

أرسطواليوثأمىالفيلسوفانحتىمنحطةثععوباىبرابرةعداهمما

حرءتولد-ينةجطعةان،للمنصريةتبريرهفييقولمق(322-،38))

الطبيعةان:قاللاويضيفعبيدات!ثنلكىتولدأخرىوجحاعكبالطبيعة

انصيهلةاومىوالارأذة.بالعقلبها.!وعرصغصيةالاكسانجمنىمنفصطعينخلقت

يستخدمهاحيةلات7!نهانجعلتبمالبسمالاتزودهالمونصيلةاليونان

البربؤنصيلةوهىلهمعبيداأفلهاتويقخذوناليدويةيلاعمالشاليوئك

لليونريجوزكانوانممرمااليونكوغيراليونكمنالزواجكانهناومن

.)1(1يونانيةغرورتيقكيت!صرىأن

.؟3صوافىالوأحدعبدعلىلالدكتوزوالمجتهعالأسرة11(
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يمألزومك

.غيرمنالزواجالر!مائ!الفسخصبىعلىالرومانيةالئبرائعحرمت

فالنتانالامبراطوؤأصدزوتد/رومالىغرمنالزواجلروماليةولااشومانية

الجرمهذايرتكبرومانىأومرومثيةكل"علىالاعدامبعتوبةيقضىقانونا

سفاحا.الزواجهذانتيجةيأتون"الفينالأولادوأنءباطلاالزواجيمتبزكما

هذاوظ!الدهماءوظبقةالاشرافطبقةبينالزواجيحرمكان

.مقة45،ممنةحتىبهمحمولا،النظام

ؤأثخيل.رومالىوبينالأدليةالرومانيةبينالزواجيحرمكانكذلك

*.)1(معتئيمولى

لمصزروماحكمأثناءالمصيريينعلىمطبقةأيضاالتفرقةمظاهروكالتا

-:هىالتنرتة!رمظاهر

ا،غرلتيةالمدنيسكئونكانواالفمنوا،غريقالرومانالأباطرةأعفى-ا،1

الروسانطبقةوبينبينهموسرىالرأ-!خريبةلمحفعمنمصر/فى

/.،محبرحكحواالفين

الضبريية.دفعمنالمتأغرقينبعضأعفى-لميبما

،.الرأصطيريبة!فعالمصبريينجييعالروملايةالحكرمةالزبت-بم

المجريوناحرمبينهاالمحليةالادار"ةفىاالاغريقأملمالعملىأبوابفتح-لآ،

05.منهما

واعطمائها.الرأصضيريبةثغعمنالاسكنلريةمثلقالمدنبعضاعناء-ء

.ا،خرىالمحريةالمدنليلاه!تعطلمالتىالامتيراتبع!ت

احد.الؤصعبذلاعلى-الأمير(؟1اد)
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بئالبىيةوالتزتةروما

منالمتأغزتودقنيهمبهاالاغريقبينتفرقالرومليةالحكومةكانت

الفينالمضريينوبينالأخرىالأجن!لىمقبفيرهمالمختلطينالأتماليمحكان

يخرهب!منمرتبةأدن!أىمستسلمينبمثابةانروملنتعبرحدعلىكانوا

!.االرأصضبريبةثفعضكرمزمحدودة!ميالسيةحتوقلهم،وليعى

فىكانؤامحرسكوجميعأن(مه!حطء*نيكرمان)العلامهويرىة/

وامواطضالرومانالمواطنمينعدافيما!صريينبمثمابةالرومانيةالحكومةئظر

سدةحنالذىوكفلكمصرفىالموجودةالثلاثالحرةالاغريمقيةالمدن

.بالفيومالعسكريةالاتطاعكارباب

نىطبقاتالىمصرتتسيمعن(أء*حح!اولاص)الأستذويقرل

الطبقك.بينوالتفرتةالرومانيةالدولةمى

ثلاثالىالرأم!تلضبريبةبالنسبةمصرسكانالرومانيةالادارةتسعت

ك!ك.

الأغريقيةالملنومواطفوالروملنالمواطنونوهمكليةمفهاتمفىفئة-د

هالجرة

وكانتالأتاليمعواصبمسككوتشملالمنخفضةب!تهيهتهاتدنعهانئة-"

الجمنويوموخريجىالعواصمهذهفىا،لم!بكينالمتأغرقينالاغربقاتضم

ا،تاليمهعواصمسك!انمن

الطبقةغيرمنالريفسكانطبقةوصكا!لةالضريبةوتدفعثالئةفئة-31

ويطلقش!تهمعبىومنالممويهـينالفلاحينجيمتضموكلت/ال!ابقة

.(1)ههص!ط"4!مح!سأاهو.ون،جراسمعليهم

مصز.ضحدثالثيوخ.كمامجبسىانشاءحقالأباطرةأعطىوتدهذا

المليمعبدد/مصطض.والروسانا)بطالمسةعهدىشمصر11(

.2؟صىل!س!ء8وإمىع!تتلا
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لسكك،المواطنهحقأياجمنلطرةأ!ىاجمماأغ!ظسالامبراطورحكمأثنماء

ء.الأخرىمالمدنلبقىيعطهلمببنماالمدن

كعرب:

وأركلأ،تس!انيهكمامللشمبأ!لهمجممتقدونالجاطيةأيامالعربلاكان

أسب!الثعوبهذهعلىاطلقبىالذا!نهمدرجةاقلالأخرىالشعحوب

الأعماجم.

منابنتهيزوجأنيقبدكانماالعرب!أنالتفرقةهذهعلىوترتب

المؤرخوثويروىأمتهانمالألشمبهفلثهفىيرىلانهعظيهاكانمهماأعجمىا

فرفض،المنذرابين،لنعمانبنتخطبأيزوجمدكسرىوهوالفرمرامليوكاحدأن

كبسيولاةمنالنممكانمعالعربلتقليدخضوعامصماهرتهالنمهان

والفرلر،الهرببينحربالرفضهذابسببوتاهتلسلطانهالخاضعين!

الفرلر،علىالعربيخهاانقبزوالتىالمشمهورةتار!ىموتحتوكعت

.11(الفردىسلطانمنهموخرروأ

ا،طبنتيميرونكلنوالنهمالتنرقةعنالمربفكر،ةأيضاجم!برقرتب

-*نسباأوثرجةمنهاأتلالبرةمنابنتهازواجتقبلالتى

:سامر

الفرسىأانلأمقعيم9المثبرى،زاز"أنبمدهيرودوتاليوفلألىالمؤرخيقولى

أنهي!اىالبثمرمنعداهملمنبلفسبهكثيراارقىأنهميعتقعبىنكاذوابدورهم

أنفسص!مالفرلىفلالهفةأقوادالىرجعناواذاالصنصريةالتفرتةعرفوا

ا:يقولمانىالفيلسوفكلنأذالعنصرية!التفرتةفىأيضمابتقدوننجدهم

علىمنليسواالىالماءأوالخبرعنأعطاءتهننعأنالمأويةطائفةعلى،"يبب

-

سلسدب-ؤافىالوأحدعبدعلىللدكتورالاللامفىاواةالممى)1(
.،تزأ

http://al-m
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ولكزءا)1(المماءأوس-الخبزضىالتىالنرر-على-.قر!تاعتداء*فلك-لأنثينهم

!".ميهنورلامطوغره!ط.المل!!!-والنقوديمظوفهم

يدعوناليهودكانكماغقطالههمالىيدعوالفر-!نبىزراثشتوكك

.2(إاللينىتعصب!يحنىوهذاالههمإلى

ا!د:

افحاخي؟عصرنجا.حتىالقدممنذتمس!التى.الدولأكثرمنالهغد.شمتبر

مزايالهاطبقةوكلأربعطوائفهناكزالتحاأنهذلكالعنصريةبلتفرتة

الطبضاتأعثىوهىالبراهمةفهناكالطوائفسفرلفيرهاسليستخماصة

ليستةامتيثراتلهاوأنالأخرىالطوائفباقىمندرجةاعلىنفسهاوتعتبر

لغوها.

هذهبينأنوكيفبخقعلىبحضهأومزاياالط!كأنواعأوردناوتك

عهدكيفوسئنهصسل-الانسانكرامةمنتحط!عنصريةتفرئةالطجقتط

./.الطبثدهذهطبمينالتضتةتتاليل-مىالاشلايم

نسب!بسمببالبرهحىاحترإم!يجبأنهمانوالفيلسوفءمبكىمنؤكان

الطبقة!السنلةمننردأىمليممتلكأننىالحقلهوأنحجةأحكامهوأن

.لسيدهيداهماكتوماإعيدالأن(الرابعة

أولمالدينمنعلىاثىءشحصللمنالسفلىالطبقةعلىمحرماكانكما

!ن!مى"أذنيهفىالمصهورارصاصاضبمثلالعقابعايمهحلوالاالعلم

جسمه.وتقطيعلسلأمه

فىيشممثلا-الم!هئدغيربلد-.فىبتيغالذىالهند!.،ع!لىفرضكفلك.

يقوموت!الهندفىأقربماءهلانالهندنحىأقربدهيدطعدكاأنعلمه-انج!ترا

الخثمببمايحيىللدكتوروالفارسيةالمربيةالحضارتينالتقاء)1(

!سه-ا؟!.،

.001صالقلد؟عبدحافدللالمطاذزرادثءت-2(

(،العتصنريةالخفرقة0-لى2زأ6111-3



-11-18

عتصبريةتفزتههنىالمساعدةهذةألمقوالحقيقةإ)1(عنهابدلااللينيةبالطقوس!

كأإثئىءقبذأدخلهعلىمنهايحصلأالتىالبلثهىبالمساعدةالأولىلإن

والتى07911ل!نةانجلترافىاسمشاالتىالهنديةالجمهياتأ!امرولكن

01تنفظأنيجبلندننرقفىالهندىالمركزيديرها

التقؤ:

ثىءكلوتبكأولاجللقهأبفاءمسلكلدةجنكيزخكمبادىءمنكان

)1(1.ا،جناصبقيةعلىوليقضالا-خرمنكمالواحدف!يس!اعد:يقولاهأ!فى

اشباليا:!

فىالمقيمينالمسلمينضدالحدائىبموتفهاالمسيحيةأسبانيافىظهرر

ضدالمسيحيونتمصباذالدينيةالعنصريةالتفرقةالىتعمدابأنهاأسبانيا

والتمييزلمبمالتعصبالاسبانيصفونالمؤرخينمنالكثرجعلمماالمبلمينا

دعاالذىالأولجيممرلماالملكأصدر.م7،12علمفىأنه.ذلك%الحنصرى

1(اسبليامدنمن)وبلنيسميهوكنلونيا،ميوركافىالاستيطانالىأإليهوك

أرغونةمنالمسليمينبطردأمراأصدربينمامتابلبدونوبيوتاأراضىومنحهم

مضطرين-المنطقةهذهيفادرونالفمائةعددهمويبلغالمسلحين!فاجعل.

يقوصونكالواالمسلمينأنحيثالجهكهذه!نىانهياهـالصناعةالىأدى!فا

العامةهوالمرافقبالصناعة

بهمخمر!زىلبمىعلىيرنجهون!كلانواالمسلهينأنذلكالىأضف

خراثدفعالمسلمينعلىيفرضكانكماذلكعلىاليهوديجبرلمبينكا

اءكرهمعلىيفرضمفاأ!عرفادحة

واليهودالمسلهينعلىحتبما؟ا5سنةالمنحقدلترانمجهعاننعم

أنفسهبهـيهيزواأنا،وقاتجهيعوفىمسيحيةولايةكلفىواناثاذكورا

خاصه.أثواببببسىغيرهم!ن

اءولة9؟أول3!أ54(اولأ،!ه،6!م!!عء!،ه!!.3(1)

ول./2سالعدوىأحمدللدكتوروالتتابىالمرب)2(

إمين!يلبعة!يفطالصهيونيةوالجوكأاليهوثيةالمثكلةر3!!



-،ا.-

اكب:

أن!بسببتوياتسلطاالألملأسالشحبعلىالعنصريةفكرة-شلطت

العالبمحكمفىالحقلةوحد!انهويقوكوأرقاهاالش!عوبأنقىأن!.لمعتقد

،.فليهوالسيظرة

منذالألملىالشعبعلىتسلطتالفكرةهذهان:رينانالملامة0ويقول

التوميةنكرةظهرتحيثالماضىالقرنمنذاتزدادأخفتثمالوسطىالقرون

النظب!منيثساءمالنفسهيختمارأنفىشعبكلوحقالتضسعوببين

السياسمية.

؟؟العنصبرىبالتهييز"اوبالتالىبنمسهمنقاءالألمانأدعىلماذا

كبفعلينايقصا،رمحفالتاريخالجنم!!للالةحنأنهما،لمانيقول-91

أورباادولفىواستقرواأوربماوغرب6سياأواسطمنجاعواالآريينان.

الآريونكلنولماالآريةالأجنماصهذهمنالبلاىالجزءهما،لمانوكان

هذهمنالباقيةالسلالةهمالألمكأنوحيثالأجناصأرقىانهميعتتدون

وأفضلهاالعالمأجنالسأنقىمواليزمالمانياثعبنكيونا!ريةا،جناسى

001العالبمعلىالتسلطخىالحقأوله

الألفاظمنكثر-فىالآريةواللفةالألماليةاللفةبين.تثسمابههنك-؟

سلا،تأنقىوانهم71ريينسلالةمنيأنهماعتقادايزدادونالألمانجملمما

انمالم.

رية2تقليدأنهاعلىالدوكصهابمضتتفئمتثصمابهة-ماليدهناك-!3-

.هالمانياالدوكهذهت/و

الألممانأنضكرةيثبتوالفلاتمفةالعلهاء،والزعماءبعضىيكتبهما-لم،

01فللظعلىدليلخيركقلحىكتايهفىهتلراماكنبهولحكالآريينسلالةمن

البئئبرية:السملالاتأنت!ا.هبمالألمانأنعلىاردا

يالثحميبنقيةأدبرةهناثليمرلمأنهم!!ءولرينانالملانةيقولآ-11،
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ذلئةوغيروإبهجرةوالغزووالحروبالزوأجنتيجةبأجن!ىالاختلاطينمال!

وأصبحفقيةغيروغيرهالألملىالئنمعبفىالأسرات!جعلمهاا،سبابمن

ا!رئهالفعيهلمليليمتبزلاالألمانىالثنعب

الأجنالمىفيالتسلسلنقاوةفىسبباليص!اللفات0تقلربان-؟

الثبةقريبةوالانجليزيةالخميكسلوعديةاللغةنرىأننمامنفلكعلىأثلولا

..!الشعوبارتىانهيدعمنها.لمأحدافاننلكوحعوا.لارية.بلالمانجية

مرتين-الحربخبمتقدالشعوبأنقىأنهاتدعىالتىالمانياان-3

علىالتسلطفىالحقلهموهكالثنحوبأفقىهمفهلالحثنرينالقرنفى

العلم.0

لاأصبحتالتىالأسماطيرمنأسظورةالاهىماالتفوقفكرةان-،

.العلماءمنا!فيرلدىمقبولةايخر!

كسببهماجنساعلىجنستفوقبفكرةالمسعيحيةالديانةتعترفهلا-5

!.،الثن!عوبباقىعلىوالسيطرةالغلبةأممببمن

ؤأكانتتاريخيةمختلفةلأسبابا،دعاءشحباىحقمنان-6

الدولة-منغيرهاعلىغراتثنالىنضطروحينئذاالثموبأنقىبأفهادينية

،5)1(مضطربةعيئنهالعالميعيثىوبفلكظلماأوحقاانعليهاللمميطرة

منكثراضسمالأخرىالمالميهوالمنظملتالأص!هيئةأصبحت-7

تدعىأنالدولهذه!نمالدولةوليسضساووناوهموالشعوب!الدولى

،.السلالةنقاءفكرةتنتهىوبهذاواحدصوتمنهافلكلغيرهامنأنضبأنها

كينيا:

الىالدطفالأفبري!قيينعلىوحرمتالمعماهد!هدمتالمدارصأنحلقت

عد!اكثركماعليهمالقبليمفرصلتضيحيسفرحنعددوحددل!لتحليمالضرج

.المحصولاتواغمتصابالمصشلين

كا-لا4لاع3!ألهول؟ظأول!!ثه!ءأ؟3..)1(



2(+أ
--

01للثئعبالذاقىالحكماعظاءالكنفومنعت-01

كلضرائ!با.العامةالتكليففىالمساواةعدم-121

وموزفح!:بخبملا

"لبمقهغويثئترط2اغريقيينوعضوينبرتفلىقاضحمتالمحماكمتتكون

معين.اقتصادىمستوىوعلىمسيحيايكونوأنالبرتغفية.النغةيجيدن2

الكنغو.تستقلأنقبلموجودةكثتافظم!ه:روظة

.:غندةأو

تمتازالتىهىالهنذيةالطمفةأنالاأوغندةتسكنظوائفعدةاهناك

.انصتاشكماتمقظمواحتكلزالتمليمبرق

اضيضة:جنوب

نمماأنوالفولنديينألانجنيزمنجماعةوفمألخاكمةالدلطاتاعقبرتا

توخمأاليفتوأنحقؤقلهوليمىاواجبكاكلاعليهعبدلوداءبث!رةذئ

.الس!ةهم)نحكام

البالغالبيضىيدنىلتكونالصالحةالأراضىمن88%!تخصيصى(ب)

السوذللأنريقينملكنهى%!12وقدرهاالأراضوباقىملايينثلاثغدذهم

لضئيقيتاشيتهمأراضيفملب!غالأهالىواضطرمليونا؟عددهموالبلغا

01المساحة4

.السخرةتانون(ب،)"

خمسينفيهاوعاثنىافريقيةجنوبضولدافريقىلأىيجوز2لا(ب/)

واذ!الزمن!نفترةلأىترك!ا-اذااليهايعودأنلهيجوزلاهـتوأص!لة!عاحا

جنيهاتعث!برةالىتصلبفرامةيعاقبترخيص!بدونأيامثلاثةفيهاوبتى1علد
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مخلف!.ارتكباذاقيهاالبقاءنىحقهيفقدأفهكمماثنهرين؟لمدةبمالسجنأو

،01جبيهاخممينامنأكثرجزاؤها

الححلىشوتبلمامدينةفىسنةعثرةأربععاشالذىالاخريقى(د)

منها.يطردأخرىمعينة

عثيزثمانيةالبمالغابنهأوالمتزوجةابنتهيؤوىأنللرجليحق/لا(صا)

بيته.فىأيمثةمنأكثزداما

فامكانأومدينتهعنافريقىأىبابعادادارىأمرصلراذا(و)

قضمائية.جهةمنولو!الأمرعلىإلاعتراضلهيجوزلا

النوادئضأبيضغيررجلاأبيض!رجكيجالمىأنقلونايجوزلا(ز!)

بذلك.ترخيصعلىالأبيضالرجلحصلاذاالاوالبرات

للبيضبى3نمادقىمحاخرةيلقىأنأسودجامصلأستاذيجوزلا(ح2)

..بذلكاذيقعلىحصلتدالن!ئيكنلب!اذا/بلحي!!ويحاتب

للافريقى*وليصأخرىالىبجهةمنبالانتقادخاصةتصريغهنالة(أط

صبماحاوالخامسةمساءأالتاسعةالساعةبينفيمااتلته!حلىمنيخرجان

..خاصرابتحيريحا،

مخ3بائنالاأرضتطعةعلىيدهيضعأنانريقىلأىيجبىزلا(ى)

الم!لطةه

الافريقى.يتحملهاالعامةالنكليفت(1الث

عامةحديقةنىللبيضمخص!تمقعدعلىافريتىرجكبجلساذا(للأا

قىوكذللثللبيضمخصصاتطارايركببأنلهيجوزلاكمابفرامةيمافب

الفنلتئ.

سبعبالسجبنيمماتبببيض!اءغزا!رأةيخالطأبيضىرجلىأى(ام

.معنوات
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اا-العنمريةوالتةرقةفلم!ظينعلىوالانتداب*نجليزيةالحكومة

تطبيهقيالىفلسطينعلىانتدابهاأفنا?الانجليزيةالحكومةعحعت

التسهيلاتأكلاليهودتمنحكتاذواليهودالمرببينالحنصرية"4لتفرقة

العرليمامصمالحلمبيلفىعقبةتقفكانتبينمالمصلحتهبمالتوانينوتصدر

الاجتهاعك.حقمنتمنعهمكانتحتى

التفرتة:هذهمظاهرومن

خاصةهمحماكملليهودكك-11

العرلحاأعمالقعلىبالتجسسىتقومكلتاستخباراتدائرةلهمأفثأوا-،2

.والهجرةالعملوحريةوالتليفونالبرقتعمال51وكذلك

العرل!يمطواولمالمرافقبعف!است!فلازفىامتيازاتلليهوداعطواب39

م!كفيرذلكوغيراليهوديدفىكانتالميتالبحرمناطقفلممتضللألفيئا



ب،.2-

"ا!ل؟ال!سابنس

ا!ئمر!ة.جمئد.يديكلد

العئ!بيريةالتفرتة2نظبمبتطبيقالشيوبباقىعنتحيزشعباليهرد

حياتها.منجزءاوأصبحبهاوآمن

منهاتضدة-لأسب!فت!ةكلنبكفراغمننابعاالايمانهذايكنولم

:التوراةكتابهمفىجاءما-ا

.9؟الآية.؟الاصحاحالتكوينسفرنىجاء

.ل!محكةاليهوذأنأى"لأنجوانهيكونالعييدعبدكنملنملعون"

واحد.جدالىينتمياننمعبانهحابينطءعبيدكنعانوشعب

تأ"أالتوراةجا?قيوكماييولوجيامتفبىتونان!ماليهودامجقبر-؟

.لأ"ونسله)براميمسيدنا-حلفاعقدتد(الاله)يفوه

ر!غررهعنوضميزمفضلابراهيمنسلأنيعنىوهذا

أيضاتالتوراةوتتوك

خاصاشحبالهلتكونالرباختاركوتدالهلثللربمقعدىلفبلأنك

.(،1/2القبمينسفرأالأرضفوقالتىالثسعوبكلتوق

صمويل!لفرنىجاءلماالمختاراللهنصعبانفسميممحونوكذلك

115(،1/13ئان

.".اللهشعبعلىالأمرهذابمثلافتكرتولماذاالمزأةفقلت"

وياجنالس:جوبنو

كاباالف.ملحلاا2-1816سنةبينماعماشفرنسمىعالمجوبنو

جوبنؤأخرجالبثمريةالأجنلسبينالمساوا!عدمتوضيحمحاولة"أسما.

.0168،سنةالرابعالعددالعماف!يرالمجيدالافكرعلم!)1(
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الأضفعى!غلم!الننيهحمىالحخ!وأفمية!امية+3وبين3.2ءلأسئةألكتب!دأ

الكبيرةالثش!وبسقو!طأنويذكرالمالمىالتاريخاستخدامالىكقابهفىكأمنهم

.ا!رىكالحنصرالمدنيةحملةمنهاالتىالأ!جنلر(بينالاختلاطبسببكان

جوبنؤويؤكد(،11الآرىللجن!ىالذاتيةالقيمةهذاكتابهفىجوبنووبينا

ؤالأسودو!يلأصفرالأبيضرااللونفونالجفد!ا:كبرىأجنماس!ثلانةهنك؟ن

وأت!الارىالجنمراهوالأبيضاللونجوهرهوأنالمتفوقهوالأبيضبرأن

.)2(ا،بيض!!الجن!ىبستانفىثجرةكأنبلط

يهنعونالا-ريينلأنال!فدياتمنالزواجعدمتاعدةا!ريوناتبعوقد

ؤ!تالآرييئاحممالمتضيحسلاحتى/الهتدى!معحهبمهزومشمبمناجألز

.)3(العددكليرثعبالهندأن

أليصله!أهومن

كالتوأناليهوطيةالمديانةاعتنىلويهوديةأممنولدمناليهودى

يهوديايظل.أخرىديانةاعتنقالذىاديهودىبأقتقضىاليهوديةلأالثريمة

بالثعبصلتهقطعلانهيهـثدىغيرتضبرهاذالصهيونية-يختلفوهذا

الحاخامين()الف!ريعةعلحاءرأىيأخذولمبذلكالمحاكمحكحتوتداليهودى

الىأاليهودىالبرلمانأالكنيستوانتهى

العيثةاعقنقأويهؤديةلأمولدالذىالثمخصذللثمواليهودى"

غليهيفالبقيهودى.!ىيمكنوبهذا.أخرىذيانةالىينت!ىولااليهردية

!ثنيرظ،+.أوقيددونالجنسيةيكقمبأنالثرطان!ذان

غيرهم-عنشيز!نيئنيماليهودعتقاد2غتمائج)1

لأنالكن!يين4منيتزوجواتلم1أليهوررياتغيرمناج.الزوأحرمؤأ-11

الطبقةأنيفبتأنيريدارلتقراطيةأ-!ة*بئفرئ!ىعالمجوبنو)1(

07.العمالطبثهمنأعلاألارعستتراطية

وحيحونعسيجون.نهؤسنبمالقرصبسعيما7إوإسظسكنشحبن71ريه)؟(،

/ء.هئدوس.جبالرسفوح

..،.ل!صيهـود.بلاعالبم3(وإ
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التك!ويياسعفز.أاليهودىالثئحهبتدن!ى!كصاهرته"وأن.يهودئعيرف!مب+

..(92.-؟!ا/.

والعن!ريةألصهيونيةبينالصلة

بهشومماحللنافاذا"توأمانالعنصريةوالتنرتةالصهيونيهان

فلناعمامة2ألأخزىالشموبوبعضخاصةالعربضدأعملامن/الصهيونية

سئايلىبماالصهيونيةقامتفتد-العئصرىالتمييزطريقعلىتسر/نجدها

بلادهم.الىالحودةمنومنمهمنلسطين"خارجالىالعربتهجير-11،

5.99قانونأسالمهوالذىا.8،9الضادإشنةالطوارىءقانون-31،

إ.ابمقتضاهوالذىالانتدابحكوتأصدرتهالذى

الشرطة.لرتابةالثخصرايخضع(11

أا.الث!خص!اتالة(إقتحددب)

ما.لفترةمحاكمةأوتهمةأيةتوجيهدونال!سجن(با

اليلاد.منيظردأن(د/1

فيه!ويقبرفممتلكثهبحد،درةأمرايصدرأنالحاكمغحقمن(ص)

101يشاءكها

/.،الززاعةأوالعمرفنىالمرلبادهتخداب!.عدم-لى+لم

.:الموررةت!ون-با

والحصوهـاسراني!الىالهجرةفىيهودىكلبحتئالقثوقاهذايعترفا

فلسطينلمفىالمولوديناللاجئينللمربيسححلاحينفىالجنسيةعلى

.ثيارفنيء"الىبلمودة

الصهيونيهالملطةبهاتفرعتعدةأسبمابهنكالملكيةنزعقافون-5

الملكيضنزعتانون،فأصدرتالحربأراضىمنمزيدعلىللحصولى

:اعلىالبرائيلحصلتوقدغيرممدونالعربعلىيطبقوالذى
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)5،الاسلا"جةألأوتلأ!اضىأرأمنآكث!ةأرأضى-11

.("الالبرائيليةالسلطةتمتقدكما)البورالأراضى-21

.والفباتالأحزافئى-3

منهاههبرواأوأصحابهماتركهاالتىالأراضى-!4!

/.للاهاتتخذأ!اضى-3

الال!رائيليمين.علىمقصورةتكونالفنيةالمهراتذأتالأعه!-6

خشمبية.أكواخعنعبلرةال!ربافساكمسهـن-ل!

.للمربالسلطاتبهتسمحماتليلاوالاعانكالترتيةحق-في

!صالاسيرائيلىالعاملىدخكعنتقريبا!.03%يقلىالحربىللعاللىالدخل-أ"

خصوصهالتمليمنممبةوأنجداض!يلةبنسبةا،عليهينفىلا!التعليما-.

للاسبرائيليين.%!12هىبينطالما+لةنىرا،5الجامعكش

هىبينها%ار5تبلغ"الجامعاتفىالعربالملليننسبهنرىوكنللئة

:.ائيليهين!اللاسر%!1،1

صئواثوالحنصريةالصهيونيةأنالأ3هيئةاعتبرتهذا!ومن

1937+رقيمختالصثزالقرأرنىوذلكعنصريةدولةالححرائيلواعتبرت

م"ا!675لسنة
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-32-.نه

-"الفض!ز"؟لشبئ

العنصريةمععداء

منم:نف!ز.وغضتدزإهاألغئصويةبجانبسوعواغلحاءصبع!!هنك

طومسونتومالصراالقس

الزنوجمنبالرتيقألاتجمارعنا.؟77سمنةبحثاالعإمهذانث!روقذ

والثبرائعأ.لانمنانيةالمباد!0معاتفقوقدالأفزيقيت.السواحلالقاطنين

6لعوالعثبرالانشانيهالمبادىءبأنبحثهفىيغالطا-لكنهال!حوية

بمالزقيقهالأثجارعلىتئن!جعالسماوية

!افي!2-5صمنة:جوسابرستالقسى

العبوديه.يؤميدالمقدسبىالكتابانوتلىالمنصريةيديؤلمبحثانثئير

.:كارولآالعالم

المتدلم!الكطيبمنقولهويؤكذكالا-لةأوكالحموانالزنجىكماروكيقول

!01"البثنريةالعثلهئىأعضاءليسواالزنوجأنويقول

:1776-1171!نةصدومدكتور

بلطبيعةاحطالزنوجبأنالأعتقادالىأميلانىبهـقولهالحنصريةحبذ

.البيضاءالعناصرمن

%ؤ2918،-11833سنةريفاث

01ا"البثتير3بتسماوىالتسليمبنظرية"التسليمربنانرفضر(

:3!18-1828قينالعلامة

وليسواالنثطةمتحدىليسواوالهنودوالبرابرةالاغريهتان:يقول

البشبرية.فىمتساوين

:0091-؟18!أنيتتته

الأجنلمبى(6!صغحةأنظر)-السوبرمانعتبرا
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-.ء-19318-01182ينسكر-أ!!

أخرئسبأجناصاختلاطدونمشتركاصلا.اليهود(لهمأنينسكريقول

،\.؟إ،خرىالأجنامبىجميعيعتزلواأناليهودعلىيجبانهبفلكويقصد

!ى!-موسىفي

لأنهعمان!ىاليهوب!الث!سعبان"والقدلرلمروما"كنابهفىيقوك

؟اوجعنسهبفريزتهاحتفظ

؟)1(اله،لمليهـقودظقئنعباليهودان:3!ادهعما-.

نهماوالاندماجا،نصاربقدرخطواأشداللاسساميةي!قوللبلست:برسلر-ا!ا

.)؟(اليهوبعلىكب!انخطبران

ا،أمريكانىيهوبىكلعلييجبأنه،مانيجولدناحوعيرى:بولد"انا-!؟

-.)3(المزدوجالولاءيطنأن

الروليية-ابولونيامقاطهةمنقريةفى1821سنةولد:بنسكر)1(

1871،سنةأزمةبمدراليهودتحريرالىعمداليهود!اءمنعالماأبوهوكلن

بنى.الىيهودىمننداءوهوالذاتىالتحريرعليهلأاطلقالذىمؤلفهوكتب

وان.القومىالاستقلاللحياةلؤهلهمالذىالعملالىفيهيدعرهمقومه

يتكلمالم/انهغيرخاصاقليملهميكونأنبدولاالعمالمعلىضيوفاليهرد

ثيب!العلب!اقليم!نأتليمأىهورأيهفىالقومىالوطنبلفلسطينعن

لها.يبثروأخذالصهيونيةفىأعتقدأنلبثما

بخلالمانيا،فىبوتفىولد1875-ا.18؟هسموسى)؟(

كتابهالف-وممبنوزاممارك!ثكارلبأ!ناروتأنبر315!،1سنةانجالعة

خارجالمانيا-بيتكغىيهودياتكوبئأنرأيهمنكانوالقدلىروساالمشهور

-.منزلك

-خزبرج7تنرالحقيقىواسمه.اسرائيلكتبكبمارأحدخادهعم1)ا1(

.27!الهشةوتوفىا!856سنةاكرانيانىولد

تأسستأنالمقالاتلهذهونتيجةالصصحففىالمقلاتمن.كتيراإكقب

ا"اصمهيونأحباء"جمميةداخلالهضويةمحدودةلريةجحعية!188سنة

معاث!عترككماهرتزلمعوأشتركالأولالصهيونىالمؤتمرحضركفلك!

،.بلفوروعداعلىالحصوكشىوايزمان

التفرقة-"لفكرةتمصبواالذبتاليهه!دعلماءأحد:برسلو)2(

."ار!!صرية

السفمين!منلمبة-الصهيوتيلمحمؤتمربيئيس!!ك!ابئ-اجولذماني)3(
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المثصريةضدعلطء

:ثئحيثنبرون-!

التل!عاخوقلالعتصبريهضدنميث!روقالرومانىالفيلسوفوتفآ

وانهالتعليمعلىالقثزةفىيقساوونجحيعاولكنهمالمحرفةفىيختلفون

كاناذاالاالحكمةالىالوصوليستطيعلاالأجنالىمنيوجداجنسلا

.)1(رائدلهالعتل

،:كمازأسفراى-،-

الئعوبكلبتساوىونكىللعنحريةمناهضةانسعلفيةنظرياتاعتنق

فىمهنقهمكليثئزأنصدفكرةوجودداحضاالانسايةالصفاتخى

.)ا؟(.ا،خروقىبةيأمرمايفعلوأأنالقدرلهمخطهاالتىالحيماة

1(1؟56-1533):موتنثى-جم!

1.،)ا3-(1البرازيلآيسكنؤدطالذيز1الحمرالهتودمععادلاموتفايقف

.1778-1664نولتير-يم-

.8*ا-171؟روسرجاكجان-!ه

.1788-.17إنونبإ-6

للطبيعةالجوخريةبالوحدةوتلواالحنصويةيمارضونهؤلاءوقفوتد"

جهيعا()1(1البشزلبنىالمطلتةالمساواةئمومنالانسانية

للحصوؤحرباغئازيخوضونقدالزنوجأنقلة؟11.هـنةرببوا-7

أحراراهالزنوجيصبحوقدحريتهمعىر

ثوراتقيممخاطرمنالأوربيينحذرزنبكازعيمهو:جرفد*!ماركسى-في

حريتهبم.بهاالعبيديطلب

.الميلادىالأوؤ"القرنضروماوفلاسفةكتبأ!نيثرون(1)

.4صالألجفالرلم)2(

.8صطالأجناص)3(1

.8صطال!!ر"ناسر/،)،(،
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المنصريةمعأنبياء

فؤاللهمابأنوتالواالعنصريةنجحواامرائيلبنىأنبي!اءبمض!هناك

الأنبياءهؤلاءومناالعنصريةبذور2اليهودتلوبفىوغرسوافقطاليهودإله

أثحيا.لنبى2

الممالكبهاءبمابلوتح!المديينعليهمأيجأنذاها:اشعيايقول-لاا

ولاالأبدالىتممرلا.وعمورةسدوماللها!مقليبالكلدانيينخروزينة

.)1(فدوردورتس!ت

)؟!واحذكل.فيحاربونمصريينءلىمصريينوأهيج:أيضاوترر

.الأنمازوتجفالبحرمنالمياهوينثفمدينةمدينةصاحبهوأحدوكل(خاه

الع!!ريةض!إنبياء

عالوصالنبىصومنهمالعنصريةعارضوااسرأءبنىمنأنبياءبعض.هن!

التحيز.وعدمب!المسراةقالوافقدوأرمياويونان

سواسعيةالنالر!وانالمخلوقكلنىالههواللهأن:عامو!!النبى-"ء

.)1(الصلحبعحلهالاأحدعلىأحدايفضلولأاللىاأمام

يعنىوهذانيتوىثعبالى"يونس"يونانالنبىاللهأرسليونان-1\

الشعبهمكمانوااليهوداأنفلوااللهأولئنصمبعلىلشمبتمييزلاأنه

اللهولكننيتوىشعبألىيوشالنبىأرلللمااللهأمامالوحيد

.يلتقوىالانتمهبعلىمفضلئنعبهناكولإسر!ا!نالىبيني!مموى

.1/،31اتثلحممقر(1)

.91/1ان!ميا)2(

الميلادقبلالثامنالقرنضىظهرالرائيلبنىأنبياءأحد:عامو!!)1(

علىويوبخهميعنفهموأخذاممرائيلبنىالىاللهأرسلهثمغنمراعىكان

هواللهأنالمثسهورةأقوالهومنبينهمظهرالذىالنف!اقوعلىأخلاقهمسوء

اللهشعبامرائيكفكرةهدموبذلكفقطالرائيلربوليسىالعالمينرب

قد!الأسوذالأفريقىالشعبأرضرا)كونسكلىولوبلدأىانوقالالمختلر

وتهمسأحبنةسرةوسازبربه،من2قدم!امالمختارالثمحسبهويكونا

(1!الكري!ةبا،خلاث

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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.:العنصريةيحبذالتلمود

المنصريةجذورتبذزالتىوالفقراتالنصوص"نغراالقلدمودحوى

مأتى:فيماذلكعلىوندللالالرائيليينقلبفى

أصال!ا-فلذا-الملائكةمنأكثراللهعندمعقبرالالرائيلى:التلمودفىجماء-11

الالهيةالعزةضيربفكأنهمابفيررامرائمليا(الحرائيلىغيراأممى

/.الموتويستحق

.الأرضمنالبركة،نعدمتاليهودىيخلقلم!و-31

!ييلتزملاالعهدوانتنفيذهاالواجبالأهورمنالممميحىتتل-3

.اليهودى

.كالكلاب(الأليهودغير)الأجالب-،

بالحميرهأنطبهلأنهبماليهوددينعلىالخارجةالأممبينقرأبةلا-5

ا،جنبىالله.وخلقأتجاصكلفندازيرمماليهوددينعلئالخارج!ن:6

من،الدنيا.خلقمت،اليهو!.الذينلخدمةلائكاليكوقانسانهيئةعلى.

أجلهم.

ةالأخر!الشعوبامنغيرهعلىاليهو*ىيثفتئأنالحدلمنليمرأ-7

جائز.والنضراليهودىغيريفئنىأنلليهودىيحق-في

.حلالالي!د!غيرمالابتزا!.-9

تمجحلأنأحكنكف!ابدعوىأممامكوالأجنبىاليهودى-اذا-جإخا-.

01الاجنبىحقنىوالمخداعالغشاييمواستصلىففعلرابح!االاسرا.ئيلى

فلا.اليهودأماالأجنبىمنا!ربابأخذاليهوديةالئنريعةتأمرا-11

مخا،جانبأحدا!منينجىأناليهودىعلىتحرمبا!الث!ريحةتقضهىا-21

بحجرهي!بدهماأنعليهفيهإ.بليقع،حفرة"نيخرجهأوهلاك

فكأن!الكافر)1(ثبمبسفكمنلأنكاخركلاليهودىيقتاطأنالعدلمنا-3

تربانا.لثهقرب

.63أحمدءصالخليلىتأليف.والتلهوداسرائيل)1(
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اوهذأيهودئمنالالحمايقيلونولامن.يهوبي.الااليهودىلااياثترئ:1-اب41

..كاشيرلحماليهوذعليهيظلقما

أدأضررهم-يخمثتوالمماصبالسلامالكفارخية/-.اليهوبى،علىيجظرا-5،

.(1).عداوتهم

علع!ليدلى(أممى)يهودىغيريهيتلكهثورايهودىيهتلكهثورنطحاذاا-6

.خررمنيحدثماازاءالتزامأئاليهودى

يهودياأجنبىلرقلؤأما2عقبعليهظي!راأجنبيايهودىسرفلوا-7

01ةالعقبعليهيقعنانه

ضهيونخكطءبروتوكولات

.:.ماهى

تراراتأؤرسثكأوعز!فكرأتعبارةهىصهيونحكماءبروتوكولات

العلغيحكمونكيفبهاليخططوأدطاستهموكباراليهودعلماءبعضتحبها

يجىءأنالىسريهتمتظل.قراراتهمأنالعلماءهؤلاءوظنمتمددةبوسمانك

التخطيطأهذاان!ثفماسرعانولنتخطيطهمفينففراالمناسبالوقت

العالبم.وعرفه

!/"بروتو!ك"ضسمكلسىقسمما21الىقسمتالقرارأتهذه

الرولرأبعضراهبجمعندما7!18سنةالبروذوبمولاتهذهاكتثفت

هذه"بينهامنكلىوالتىالأوراقلأبعض!!وأخذوااليهودىالمؤتيرأجمبهضاء

الصحافيينأحدنث!رهاثم.!اهسنةوانتثرتظهرتثمانببروتوكولات

المؤلفاتبينممتازامركزااليروتوكولات.احتلتوقب.1791محنةالإنجليز

نحؤاليهوديخفيهاكلنالتىالسيئةالنواياأظهرتلأثهاوغرهااليهودية

..العلم

التف-قةعلىتدق.النىالمقرارأتهرهبعضتبب،نبأتىفيماوسنحاوؤ

.االحئصير!ة

.اليهودىالترأث-79!!جربسسصبرى1()

العنحرية(التفرقةب3)
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ماذاوقعلمولقالفنيم!نتظيعاتعتبز(اليهوثيةغرالثئعوب)الجونيم-إ4!"

الفئب.جماءيهااذابلفنميحك

يخؤ)1(خز3ثيننيهايكونأنبنايليقلا!ملكمناولجفا،أبوابمتى-،-

الثنمبكونناحيثمنمصرنابهالمرتبطالأوحداللهثينوهوليننا

اختلافةعلبىالأخرىالأثيكجييحكنسأنعلينماويجبالمختار

صورها.

،.)2(الحقعلىتعلووأنهافىءكلهىالقوة-03

نصلختىالضمثروثنراءللرشوةاليهوديستعملهأنيجبالذهب-41

...العليمهذاامتلاكالىترمىوالتىأمدافناالى

!تدم!العنبميةعنىتدلوالتىالبروتوكولاتقراراتبعضهذه

ذلك.وغيروالظلمالرفنوقبنثرالاخلاف

اصائيل:فىالملونون

الاثكنازأنذلكالمنصيريةالتفرقةأسبابأحداسرائيلفىاللونكان

دولمنوهمالسفرداليهودأماأوربامنمعظمهملأنالأنجيف!باللونيتميزون

ن9ينظرالائنكنازكانولمالوداءأومعراءبشرقهملونبعضهمفانالئنرف

الفزاعفرىلذامنهمثرجةأقئأنهيمعلىبيضاءغيربثرتهمكافتمنالى1

التىالصيعمنجبيدةصيفةهوانماالتمييزوهذا.الفريتينبينتنشبأ.

الاثسكنازطثفتىبينوالوقيعةأمدافهملتحقيقالصهيونيونجذورهايبذر

الالوانأصحابعلىيتفوقا،بيضالجنسأنهذاومعنى.)1(والسفرد

منغيرهادونالحكمعلىالمسيطرةالطالنةهمالاشكنازويصبحالأخرى1

.الأخرى،الطوائف

9؟الصطيبمنيدلالااللونال!يالمفصيريةالمنمادوناثتفكلماذا

جاجالأستاذوتحليق"ترجيةصهيونحكماءبروتوكولاتانظر)1(

51!ظطاحسقدلقورومراجدةئوحه!ى

،.9ءا-ا!صبىرزوقأسعدامبرائيهـللدكتورأحزابفىنظرة!)؟(
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العتحبرىاسلاللتمييزلماللودقاتخاذالىالحنصرىالتمييزفلاسفة*عمد

بينللتمييزكأملر!يصلحوحينئذثاتجاويبهـقىيتفيرلاالأسوداللون.لأن

001النا-ط

للتفزتةأساساالصليبالقساو!تيقخذلملما"الفلاسفةبعضويقوك

نأذلكعلىوالأ!جابةالسابقةالمصورفىمتبحاذلككانكحاالعنصرية

الاخؤالبمضبينماالبمضيجهلهتدالصليببينمايتغيرلاالأسوداللون

4.طيحملهلإ

فقطالههماللهأعتبروااليهوذنكأن-الهىيامثلكمن:التزراةشتوك-ؤا!

العالمين.ربوهوللجميعاللهأنذلكعنصريةوهذهغيرهمدون

الآيههذه.واحدالهالهناانربالرائيكيااسع:التوراةتقولا-3

بينطواحدالهبليهودالمختصاللهأنالآيةومحنى-الصلاةعندتقا!ا

ال!خهوللجميعواحدافالثهمنهمتحصبوهذامتعددةاليهودغر.1ا!هة

01كبرراعل!ايقولونعماالله-ت!حالىأحدواحدالبث!ر،جحيعا

الحبكةبيوتوخدمةبالكهانةلاوى!سيطالسلامعليهموسىاخته!-بم

والكي!اللهفالدينالألب!دكلالعباداةخدمةتكونأنيجببينما

يتخصمبىلاومنااللهلعبادةيتخصصمنهنماكوليساللهأمامسواممعية

لعبادته.

كلأعطىفقدعنصبرياتقسيما(الاسرائيليةالقبالل)الأسباطقسم-لا-

فىوجحلهالأسباطكلعلىوزعهلاوىسبط!ل!تخاصهجهةس!بط

هذا،آخريسبطيكونأندونالدينيةبالرعايةالقيماموهوخاصرامركز

وهوالسعبطهذاالىينتسبالسلابم1عليهموسىلأتوذلكالثرف

.لاوىمبط

أعفافموكفلكالعسكريةالخدمةمنااللاوييىسبظموسىمإدناأع!نى-5

01لفيرهمليستمليةحقوقالهمجغككماالمليةالواجبكمن

الإسيماطاياقىبي!ادننسظينجنوي!فىوبنيامينيهوذابلجظيضعا-في
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("موسىسيدنافتىيوشعوضعمنالتعتسيموهذاالثئه!فى

اتخالض-صكلندفلك!ظهزافىالثئم!الممامريينخدالجنوبفىاليهودوقفه

علي!سليحانهيكلاتخذوأيهوذافأهثمنهمالكلخاصامعبدامنهما!

جرزيم.معبدلمعالراأهلاتخذ"بينماممبدهمالسلا!

سو!3بتاءفبئالاتنعترالثالشماكأهلتأرادصكلندماالتمصبظهركها

01معهمالتعونسامرايهوداشتراك2تحميارفض!اذتحميماأتمهالذىالمدينة

حيثةالجفوبالىالثمالجهةمنمهلكفهادارةسليمكسيدنانقل

..اقامتهكانت

اليهوهـ!العبرلب!

بعذأنهبمفكانبهاوصتعواالتىالعنصيريةالتفرقةالىميلهيمانيهوديخفلم

بهاأضيروااالتىوالمقوانينالقرأراتأصدرواأنفلسظينأزضاحتلالهم-ا

أمثلةومنالثبمعكليينألبلداصلهمالعربأنمعفلس!طينفىالمقيمينالعرب

عندهبم:التفرقةمظاهز

01نلسظينفىا،راضىتملكحقمناليهودىغرمنعتأ%

اللولة.البئالعربأراخىممظمملكيةنقل-2-

تثونةوكفللظ.الأراضلاستثمل(!،!ا!سنة)الطوارىءقانون-3

راضى.أ9ملى!لاستيلاءوتانونالأراضىعلىللا!ممتيلاء53!ا.سنة

-.المالة2للرأفقأراضىعلىوالاستيلاءالفائبين

المسرحين.الجفوداعافةتثون-أ؟،

الالبرائيليفالجفسيةيكتسمبوفيه،القانونهذاصدو:الجن!حيةظنون-5

الطرق!هذهبأحدىا

اسرائيلأهالىبالبودة(11

اسيرائيلءضبلاقامة)ب(

بالمولد"(ب)

81(.يلتجنهبىد.)
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قيدأأوفيرطدونالمؤا!ةحقلهاه!رائيلنالىلقمافميهودئلنئانكها

أنةص!راحةأعلناذأالاوتلظئيافوراالاسرائيليةبالجنبيةمتجفساويعتبر

5101فيهايرغبلأ

بناءاليهوديجعلبأنهللأقهاميتعرضاسرائيلفىالجنسيةاناقالوق

001عنصبزىتحييزبأىالجئسميةتت!حفقاألايجبلذلكونتيجةعرقيةأسرااعلى

:اليهودىلفرضىالجنسية

سفةصدز6خربتيون،القانونعدك.إهذأثم+9؟91سنةقانوبئصدفي

فلئإ-حرمبينماالرائيدكهيعخل+الذىللبهوبيالتممهيلالتبني+ويقضىإ2؟9!2

واعتبره!!-22!سنةصدرقدكالنيقلونالىالقأنوناهذاويرجنعالبربأعلى

.:لمص!لحتهاالامبير)ئيلية-السلطةواستفلتهبهممجحفاألبرب

يأتى:ماوجبناالجتسميةتالهونحللناواذا

عنالنظربصرفآالدولةأرضعلىولداذاالجنسيةاليهودىيكتسب1--1ا

عنالنظزبغضاحدهماأوموالدية!جنسيةيكقسبكماودينهجندمه

الأخرئوالوسيلةالومميلةوبهذهالعهمبحقوهذاعليهاولدالتىالأرض

الشخصية.اكتسابللثن!خصيمكن

الجنسيةعلىالحصولحقلليهودىأتلحاالقانونينهذينأنولو

بالخاؤأيضساقامتبلبفللثتكتفلمالالحرائيليةالو!ةأنالاأليهودية2

..العربثونللامرائيليينتهييزاليصبحأخرىتحديلات

كاناذاالااسرائيليامواطفايصبحلااسرائيلفىيولدمنانفقالت

الدولىالقالرنالتم!يل"هذاخالفوبفللث-اليهوديةبالعقيدةيدينانوالداه

ا:عدةنواحفى

علنئولذأنهولواسرائيليايعتبزفلاامرائيلتىولدعربياأنلو(11)

ا*افيليةالهرأرض!!

ليسهوالديه،نوالديهجف!عيةبحسباسرائيليايعتبرلا(ب)

يهوديين،

العنصيرية.التفرقةظهز-هنا!ومن
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بلفوؤوعد

أصحباهماليهودءالوعداعقبراذعنصريماتمييزابلفوروعديعقبر

هثلنكانتبينماأتليةالاسلامأوالم!سيحيةسواءالطوائفةبلاىوأنأنبلدا

هذاأنشلثولا(السكانمنالمالةفىجنقمعه).!%أتمنلانالطانفتان

..اليهودوهمأقديةلطمائفةوتمييزا!ثريةبحقوفاججد

العظفةبعينتنظز(أأنجلتراملثة)الملكاجلالةحكومةان":وعد/بلفور

جهدهاوستبذلةخلسظينف!اليهودى"للثنمعبتومىوطنتأميسىافى

مئ.بعملأيؤتىلنأانهبوضوحيفهمأتعلى.الغايةهذهتحقيتئلتسهيل

اليهودجةغريمالطوائفآلمبهاثاتتعالتىوالديصةالمدنيةالحعوقيضيرأناثسأنه

!ييتمتعالذئالسياسىالوضعأوالحقوقولا.نجلسطينضىا!ن"المقيمة

انتهى.ا"الأخرىالبلداننىالييود

.91!ا!هصنةنوخمبزضالوعداهذا3صدؤوتر



المظاه

لقإفابال!

الهضريةا:نرفالمن!خلفةر





..!لاوكاالنص!

الفنبمية"!تضقةالمخطفةالمظاهر

السياسية:والنواحىالعنصبريةالتفرقة

.،لمطكو!ةا-للدوللأهـالدقىالخكمعطأء،عدنم--؟:

.ثئنبهم.بحتىيطببونالثسخصب.--الفينبمضاغتي!-)2.

.سالحأكهةيوافررالطبتهبناالانتخاباتهنظمتعديل-3

..يانكاالا.برأو-الانتقاكمحكدةساكاء-التمجوكتىعدنمتإ؟"

:..بترخيصالاأحدايواءعدم-ني

.*ليجيا!تتييد-ل!

+ءمص!لم،فكةعلنئ!الاستيطكقصر-7

../رالطيكومةعلينهمعطنتوك!سيطريكولىبز-ل!نئمجلم!قايجإد-*

خحد.فر!و-ظعدهةأش!ءعلئ-الفئكبينالايقاع-ل!

الحعغم!حتيواختئبطأدائهاعدمأوالمسكريةالخدمةتأثية*ا-

*.االمغضبا

الؤظتي!.التفاليدواحتؤأف!.عذمأ:!لا

المستعمز.لضةنثنرمحاولبماا-21

لأ.؟.الخكؤفة-!دولةثفماتة"منوأنرننحطعلتئيكونأنا-لىبم

.!أ1.(.الخحهةا.الفولهدينعلىيكؤنأنإا-لأا

ثؤؤلبعضحكئهاأثناءوطيقتهالبرتغكأصدرتهالقانونهذا)1(

.-فييقي!ة!ا
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اقفرقةةمظاهر

الاضصمثيةالنواحى!

والاتتص!:الزراعة-01

.المستعمرةللدولةملكاالأراضىبمضملكيةاعتبار-111

كستأجرين.الأراضىأصحبمحللة-2ؤ

بأجو!3.الفلاحينمحصولاتعلىللحصولقراراتبمضاصدار-لا

181ممينةأوتلأتهىالابيعهاعلمأومنخفضة

الحعم.بلدالىينتهىلمنالأرفبهـعضمنح-41!لأ

ماالمضتصبالحماكمتهمأغراضفىلاستممللهاالأراضىبمفىمصاثرة-5

د.الزراععلىمتعددةغزاماتنرضى-61

-أجرىدولآمنمهعرين.واحلالاالأصليينالسككظرد-7

ألاثملنهوشسموالمحصولاتبحعضزراعةاحتكلر-8

.التمسهيلاتبحضراالأجف!ومنحالتجلرةحريةتقييد-أفي

ابخ!ةفئةعلىوتصبرهالتصديوحعق1001-

ض.الاحمك!لز3أ-أ!

أصدرت!ةوصخمصةنئةعالىمقصوراككويمفالتسويقظاما-21

ء!ووولمحراولهحإه4!ء!ةص!ك!ولبالذرةخ!حاتلوفاالحكومة

.ا؟.؟63عمصلرالذ"ى

.الخنوزصناعةمم!الصناتبمصضالان!نتف!تحريم،لم.-

واتامه/الترعو)صلأحكالطرقالحامةالمرافقع!لىتنفثلاالضرائباا؟!ا-

"الجمسور3

هالرأ-!ضبرائبمم!أخرىفئةواعفاءفئةعلىخرائبوضع

.ا،-55صبىالصيأد%ئؤادالضصريةالتمزتةأ")ا
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*جتماعية*التضتشاخاهز

""للخلرجالسقزتحريم-المعابدهدم-المدارصاغلاق-القعليم-ا!ا

مدرسهأوواحدمعهدفنىأسودرجلمعملونزجلآيجلسيأنيجوزلا-31

...واخدة

-بتوخيص!الاللب!يضنادضمحماخرةأسودجلمىأستاذيلقى،-+3

خاصة.لفئةوالترث!ميحالتصويتحقا-41،

خاصة.تبيلةتالزوأجتجرمقوافينوضع:الزواجمم!الل-5

الع!لا:،

.!.العم!منفئاتلبعضع!لايجلاعدم(1)

المعاللة.سوءمنيحميهممانونوجودعذم)ب(

الأجز.ظة(أب

ا+الحهاكلبمضالمدنبمضضالاستقرارممنوع(د)

.-الاتح!اتأؤالنقابكنىالاثستراكالصلأعلىممنوع(كلا

:.بترخيصىالامهنوعأخز!الىجهةمن1،نتقالأ(0و)

مريضمهيقي!ان37951عامبعذأتيممستثفىلمليريجوزالا!ز)

الأهلية.الث!مئونوزيرمنترخيصعلىالحصوؤضلأانريقيا

:اطونبسببب!نرتةم!ر،

لأ،-القعليم.

والمسيئنها.المسرح-2.أ

.المواصلات-31

المفعمه-اغ

001الانتخب!حق-2.-

هالهجرةحق-61



ت،؟.-

العمل.حق-ل!

إلم!ذ..الذهاثب"إدا181-ا

ة)1("النموابىىءابأ!لإ.

المخضصهالكنالممر!احدىضىيصلونكانواالسودبعضأنحعثوقد

ة.الكفيسةخلأجبالسودالقتأنالاالسلطةرجماؤمنكانفمالملئيضق"

،مثئبروتج!ائالاضيقيوتالوظنيؤنيثبمبانالبلجيكىالقلونيحرم)11(

.(الحبم)البجيكيونيتناولهمما
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الثانىالفصبل

!!كائيلف!!ألتفزقهلممظاهز

!نرئيسيينقسمينالىاسرائيكفىالتنرقةمظاهرتنيقمهم

البعض!ثهويين"بمضهماليهودبينالتفرقةمظنهاهر(11)

ام!السك!ك-وباقىالعربوبيناليهودبينالتفرقةمظاهر)ب(

البعضيعضهموبيناليهودبينالتفرقةمظاهر

جاحث:ثةالىتنقسعوهذه

ة.السفرداليهودوبينالاثكنازالب!ودبمينؤهوالأوكالمبحث(ل!1أ)

-.(القرائيناويهود9وبينالربلييناليهودبينوهوالثانىالمبحث؟)ب(1

الملونين.اليهودبينوهوالثالثالمبحث()ب،)

:السفرداليهودوبينالاثسكنازاليهودبينالتفرقةمظاهر

وخصوصاالوظثفمعظبمالاثسكنمازيحتك:الوظمففىالتفرقة-)1،

ا،كثؤوهمالسفردسككوعدديتناسبلاهذاأنمعالحلياالوظائف

يهوثابحقوقاجحافوهذا07%،06بينماعددهميبلغاذعددا

.ال!فرد

ي!ىأنعليهخلنابرائيلالىالسعفرداليهودىيأتىعفدما:النسكن-!3

.وبينم!بهيليقمسكنايجبأنالى"خثبمنكوخفىأشهرستةمدة

فاخرامنزلااد-!ائيلالىتدومهعنديحلا،شفرىاليهودىنجد

اليهودىيسكنبينهاناخرةشقةيسكنالاشكنازىانكيرتمىويقوك

01الخشمبمنخيعةالسفرد

لذاةالعلياالوظالفعلىيحصلالاتنكنرىاليهبىدىككلما:االلأخل-3

تجدلهذاالسمفرداليهودىعليهيحصكمم!اأعلىلمحخلعلىيحصلفانه

اليهوداحدعبروقدالأعهال/احطيمتهن(الثرتى)السفرداليهودى

بينما"ا،سفلالدركفى.يريد-ابقاظالاثمكنازان"(بقولهالشرتيين.

وه!11وثرقه!اأورباغربسكفواالذيناريهود:هبمالالهكظز)1(/

السفر؟اليهوديخالغونوهبمتالكلىهذهأسما!!!مرفةدونأطلقالأسم

..المربيةوالبلإدإسيلياسكنواالذين
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منلأهربااسرأئيلأألىنأتىنحن-الهرمرأصلاوهمال!قاعد"ةئخن

).:113(1التفرتهسوىعنهابديلانجدولالتقرتة1

يجدافلبمالزمنمقمدةاسرائيل3فىأتمث!رضيهودى2قوكفوهذا

)01التفرتةألالفيها

الجا!عىالتحليميكونيكماد!اذالتعليمفىالمسواةعدممنيعان!-ليما

الافئصكنازيم.علىمقصورا

ححةس!،3كيرنسالص!حنهىيقوك:السلطة-!

أن"فلكالثئبرتييناليهؤذوبنالاثئكنراليهودبينتفرقةيوجدانه"

جورين.وبنمائيرهـجولداثيانأمثكالاشكنازيدفىالحاكمةالسلطة

لأ:والفقراءالأغنيماءبينالتفرقة-6!

بعضهموبينأنفسهماليهودبينعنصريةتف!قةهناكأنلاثب!يكفى

كرنس!الصحنىيقوكنوردأنالبعضرا

لأ.والفقراءالأغنياءبينتفزقةبوجدأنه"

ا:اال!نصريةالتفرقةفىهنديةظثفةرأى

سنجد"أنناضااعتمقلدااسرائيكالىالهندمنهاجرناانناالطائفةتقول

خييم!ةعنعبمارةنالمساكنالحكسوجدناولكنناوالحريةالخضرأءالجنة

وأضافت-عطنجدولبمإنمعثناخلىبعنا-لأولادنامدار!ثلا-ختنبية

تقوكالطمائفة

بمين"تفرقةنهنلثالكاذيةالنداءاتهذهتسمعوالاالن!الحقأيها"

!."الئنرقويهود/الاشكناز

العنبميةوالتفرقةالبوود

:اللونفىالمتنرقة

المهبجريناعدادكثرتاعف!طالرائيلمىالملونيينبينالتفرقةبدأت

بسببالتفرقةوأدتوأسودأبيضمنالسكانفأصبحوأثيوبياالئنرق!ق

تفرقة.!نيلاقونه!اعلىواحتجلجهمالسودالفهودثورةقيامالىالملونين

..فيمىأسعيرزوخ-اليرائيلأحبزأل!فىنظبرة4)1(.
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الضلالثص

العنصبريةوالقؤقةالعينيةالطتىسى

أ،لأاسمبرائيلفىالعنبميةالتفرقةأسببأحدالدينيةالطقوصتعتبر

وأثالسعبتيومماعمكبأىالقياممنالفرديمنعاليهودىالدينأن؟فلك

الدينيةالطوائفبينابداماكثيراالفزاعفكولذاالسبتيوممحرمإعولإ

الملهثية.!روالطوائف

اليومفىالطفذيختنانعلىاليهوديةالث!ريعةتنه!ةالختان(ب)

وخصوصاالفريضةبهذهتهتملاطوائفبعضهنكأنالاولادتهمنالثامن

2امرأةمنالزواجفىلهحقلايخقنلأالذىإيهودىاأنكماإ!سيحيين

يهوديةه

بالفريضةاليهودىيقومالعيدهذأوفى(الفصحعيد)بسحيوم(!ب)

بهذهيتمسكونلااليهوديةبغيريدينونممنبعضانببينيابهإلخاصة

إلنريضة.

الذ!الوثتىوهوال!هودوبيناالبهودىبينعنصريةتفرتةهناك(د)

مامثكالحقوقمنلهليسالمتهوداليهودىفهذااليهوثيةالديانةاعتنق

واليهودىالملياالوظائفحنثيئاالمتهوزيتظدلا!مثلاا،صيل!لليهودى

.(1)ه3!5ص!،زألاويسهى:المتهور

:"والشعبالدينرجالابينالتفرقةمظاهر

الحقونمنلهماسرائيلفىالدينرجلىأنعرفتاذاتدهتنرالا

ثخلتالعنصريةالتفرتةأنهذاومعنىالث!حبمن،حدليسما.،الامتيمازات

الديلة.انى

:أنفىالتنرتةهذهوتتمثل

منأوكاهنأرملةأوبكربنتمنيتزوجولكنأرملةيتزوج،الكاهن-)1

للمؤلف.،اليهودعذدالرباكتابانظر)1(
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.لاوىسبظمنامراة2

بكراهالا3يتزوجلاالأكبرالحاخام-21

.،وىسبطمنالا.لاككونالكفانةت3

ايلغ!فىحدثكماشخص!ثأىبمتكحكممايصدرأنيهكنالحاخام!!2-،إا؟

01المسيح

الكهمانهسلكيدخكلاانهكماالبيئتىالىلاءينضم،المتهودالعهودى-5

.!لقضعاءأد

فىالحقلهالذكهقهزالكاهنأماالصلاةضالهيكليدخللاالنبىأ-61

.)1(لاو!سبطمنلأنهالهيكلدخول

%اوالعريباليهوذبينامنمرية..االتفرهفىمظإهو

ت.السبتيومشعائراقامة-11

.الزواج!وانمينتطبيهشا-21

.الربا.-3

.الأدطودالموث-41

.الأخرئالقوميلتكرا!ية-5

-"الثنغوب-الأخزك!معالاندماجءدم-6

وأ!رية.اللالا"ية-7

ا.،2-8؟،23-20صطل!حؤلدفوعة-جيمذكرات

..صببرىمحمدا،المقارة،تانظ
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الرابع-ا!فصل

العنمويةالتفرقةيعلاضشاه!العلا،

تف-قةمناسرائيكبهتقوممايعارضونوقفواعلماءبعض!!هثاك

بظليمشاه!نددوقدداخلهاالسععنينالعربوبيناليهودبين.عنصرية

.للعربامرائيك

رائه:2بعضبىيلىفيماونفصل

شاهاك

فاهاكاصرائيكهومن

وعثئى33!اعامبولندةعاصمةوارسوخىث!اهكاسرائيكولد

وصللمثم(!45!ا-3(91)/عامينالمحسكرفىوأمضىالنمازىالحكمتحت

مدرسةفىالثانويةدراستهأنهى51!اعاموفى5؟!اسنةفلسطمينالى

الجيث!رلمالاجباى.فىالتجنيدفترةوأمضىأبيبتلفىالعبريةهرسليا

دراسةفىالجيثىفترةبعدوبدأ5391-51!امنالفترةفىالاس!رائيلى

والدكتور)ةالأجرجاسيوننمهكةعلىوحصكالمبريةالجامعةفىالكيمياء

نجلقاءكلفثمامريكاجاممكبمف!فىاضنافيةبدراسةقامثم63!الشه

بها.اسشاذاعينثمالعبريةالجامعةفىمحفرات

انتخبثبم91إ8علمفىالانسانحقوقاجلمنالفحلىنضالهوبدأ

والمواطن.الافسانلحقوقالالهرائيليةللرابطةرئيسا07!اسنه

الحين!ذلكمنذوأعلنت35!ا.سمنةتكونتقدالمنظمهقلكوكانت

الىانضمالستةالأيامحربأثروعلى679سنةومنذعبريةيهوديةرابطة

الانسلنحقوقبمبادىءالالتزامعلىمصرينكالواكثر"نأثمخاصالرأبطة

القوميك.أوالأجنالىبينتفرقةأىدون

هذ،مواتفهبسببتصرخراحقىالعنصريةالتفرقةضدنعصاهاكجماهد

عليه.الصحافةهجوموالىلها،لحمبرائيلبىالكنيستادانةالى

!(العنصبريةالتفرقة-،)
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نخاهك:كتابضجاءحابمضى

مقالإته:احدىفىشام!ضوك

مثكالاضيكاتمنمخ!عالغة+لواعاليهوديةغرالآتلية!مرضلا

علىومحرمةاليهودعلىورسمياقالونامقصورةتعدمدنهناك-"لا

تجارية.!حلاتفيهايفتحونولايسكنونهافلاالعرب

.الانتقاكحق-3

.العودةقلون-ر3

نفساسوائيكضالعربمنحأنمنمتأكداننى!قمائلايضيفثم

سيؤرىاالذيالوحيدالسبيلتحثلالعلمفىاليهودبهااببطاال!تىالحق!ق

وهؤلاءالي!صدبوضعا،تتملنالسعلا!نحوالأفىلىالخط!وةوأنالعح!لام!الى

نكر-قأنبلنعلىعل!يناويق!عينالاعتبارفىالسواءع!لىالفلسطينيين1إيعرب

عربى.يهـودىتضامنلاقالةالج!هودكل

الحبمر!موجةان"يقولئناهكفانالادارىالحبسجهةمنأما،

بينالملاقاتومست!تبكالسلامبفرف!حتميةأضراراتلحقوالت!ذيبالادارىإ

!.والفلسطيفىالاسرائيلىبمينالشه

تزية385،يبلغعددهاانالمهدمهالقرىعنأيضاناهاكوبقول

الله/رام!نعمارفالسيدالألمتلذقدمهتقريرعلىشاهالهالدكتوراويعتمد

فلسطين.وجفرافىمؤرخىلقنيرمنيعدعلرفالألحظذأتوالمحروف

ا:امرائيلداخلوالحرباليهودبينالعنصريةالتفرقة

قداسوأئيكداخلوالعرباليهودبينافحنصريةالتفرقةأنشكلا

التفرقة.فمظماهرسميئةمعاللةالعربيماملوناليهودزالفماذروتهايلغت

تفرقةكله!وادضىيحيثن!ونابرائيلفىالعربكأنحتىيومبعديوماثكفر

!نحبرية.



-آ-5-

ذلثة:مظاهرأقمؤمن

الجنسيه.قلأدون-11،

هالطوارىءحالة-!2

الانتقذ.حق-3

الغالبين.أملاكقمانون-ا(

..والنقىالطرد!وانين-5

..ا،منبحجهالعربأراضىعلىالاستيلاءحق-6

صاحبهاهغلبالقىالأرضبىعلىا،ستي!ءحق-ل!

الدملطة.أهوا-بحسبالمحصولاتتسعير-في

ظائفآ.و"يدتحث-!ا

البلدية.المجالس001-

المرأفق.علىالانفاقا-01

..الرسميهالمكثب!ننىالعبريةاللغةامشعمال،؟ا-

الممكمافئة.غيرالدخولا-3
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*وكالضل

الرقتعاريف

خز"7لضخصر!متاعاماشخصبمقتضاهيصبحا!جتماعىنظامالرق-11

السيد.لهيقمالثعخ!!ممتلكات،نيمتبرالعبد-21

يسضثه.لاأويم!هأنولىلسيدهملكالمبد-ا؟

وليبثنسفلهأنشالحقلهمالث!خصملكبشرىكائنالعبد-141

بلاجبلر.

101اللهله!نحهاالتىلحريتهماشخصشقدانحلةالعبد-"

الأجنبية.اللفاتفىومعناهماالرقكلهة

أص!أناسالراعلى+ء3!ا؟ب!هةالرلى!ةتترحمالدولمعظم

فىوفلكثث!صكلحلو!ةمنطقاخدىالس!لالابلادشبهميؤتىكانالوفيوإ

موظنةكاق!عماأياالصعالىثطلقفىلكنجمدالكلههوأكلذتالولطىالعصور

الأصلى.أ

أد!يثرلونافىالنظريههذهيعارضونالرولى!علماءبمضأنعلى

يسببحسلافعليهميطلقفلاولذاموطنهمأصل.يعرفلاروسيافىالرقيق

تشيكودحلونايمة.موطنهمان

فى4ااسبابب

.؟منهاننكرعدةأسعب!ابللرق

.لحربا-11

الامعقرق!دبيعالقممةالثعص!ورفىالقوافينمعظمكانت:الديون-2

برقايسسمحوك!اندبوقمررعليهحادنععنعما!عؤالمديقانبمبب

01ديونمنعليهلماسداداللرائئنفسمه!
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احذأوابنتهالرجليبيعأنالأوقكبهخ!قىيحدثكك:الفقر-3

الفلاسفةبعضوبطلق!قوتمنيلزمماعلىالحصوكمقابلأطفاله

.بلجوعالسبتهذاعلى

الجريمة.-أدأ،

..والوراثةالميلاد-5

الخطف.-!اخر

ء.ةالعقوبات-ل!

دينماواعتنقدينهغ!الذىوهو(الهنديةالنظمبعضرافىكما)المرتد-في

قبك.منيعتنقهكانالذىغررآخرا

ممر:فىالرلى

:أنواععلىالمحريينعندالرقكان

والحصكو"الزراعةالحرثفىيمملالذىوهوالاقطاعىالرقيهت

الحكوميةوالمثيموعلتبالأعماليقومالذىالحكومىوالر!يقالفردىوالرقيهت

:،الشاقةالأعحالوجميعالقنواتوشقالجسمورجمأقامة

لدىالرقيقيقاسيهمايمنليكنلمأنهالابقسوةيعامكالرقيهتوكات

.واليونانلرومك2

الطبقىالنظاموفرض!!والتوالدالحروبفكانتمصرفىالرقمنابعأما

مئها.أعلى9طبقةألىترقىأنأالدنياللطبقةيسمحلاالذى

ا"هـاالقفليغالرقيقعلىيحظروكمان

:الؤسعندالرق

قسمين:الفرصعندالرقكان

العضهذوىمنيختارونوهؤلاءالش!اقةبلاعحالللقيامالأوك-ط،

الفزصوكلنالفخغخةومظاهرمللزينةهو.،لالرقيتئالثانىؤالنوع،القوية

عليهبمال!طوة.وطأةعنهبميخففقالونصدرثمقاسيةمعاملةالعبيديعماملون
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واح!ذقتباعلنيعبدهمعاقبةفرسىلأئيجوزلاأنهفلكمنساثتهغ-كن

حقفمنالإشمالعبتعاوداذاولكنوالصوامةالثسدةبالغيمقاب

15ةقتلاالعقوبةكماطاولونئاءعقوبةبأيةيعاقبهأنمسيده

يستمتعللرقيتئخراغأوقاتايجلذعلىالفارسىالمجتهحىاصطلحثم

تزيدلأللرقيقالرأحةأوق!أنعرفواوكانهمنفسهعنوالترفيهبالراحةفيها

انتاجه.-كن

الصين:عندالرق

الجأتهمالذينيسشرتوقكماالحربأصرىيسترتونالصينيونكمان1

بطريقي!مترقوتكائواوكذلكوأولادهم.نسلأهموبيعأنفسهمبيعالى"الهفافة

!وكانانجونلوألامبراظوؤأصدرأنالىبقدطوةالهبد!يماملوكاتالتوالد1

وأفنرفأخضلالانسانان"فقالالرقيقعسبالشفقهق!لوفا-رحيمارجلا

لهفليس!قرقيقهقتلففنالأرضر(ؤجهعلىوالتىالسماءفىالتىيالمخلوقات

حوكمبالناررقيقهفكوئالجرأةبهاخذتومنجرمهاخفاءفىنبن"*سبيلا

الوطنيينعدادفىالجتةدخكسيدهكواهومنالمثريعةبمقتضنىنلكلمل!

."الأحراز

العظيم.الامبراطوزهذأقلبلامعمتةالنننشفحماتمنلنفحةوانها

-:اليونانفىالوق

يكنةولمالمنزليةوالأعمالالزرأعةتىوالتخدموهالرفاليونانعرف

.شىءالحقوقمن.لهم

3:عدةأنواععلىالرقيهشاوكك

.اليونانف!المولودءأى.المحلىالرضق(11)

!.الخلأجمنالمستورد)ب(

.حربأسير(ب)

.37صالرق)1(
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التجلعوالح!روبكرةبسبمبهاليوظنفىالعبيدعددفيهزادوقتوجماء

أ!2اليونكوجدوقتجماءحقئمنهمالاكثرالىاليون!ان!!لدعامماالخرصة

الأحيالأبعضفىي!قومونالبيدكاناذثحيرةممث!س!لهمسببتالكثرةهذه

بينهغمنالسهيجدوناليونانكمانوكذلئهحقوقهمبعضعلىللحصولبثورات

الحرنتآ.بحضفىينفسونهماكللرلافهمالجيدوبينا

أنأعلي!هالواجبوأنالمبيدبعضيهتلكالفقيراليونانىكاتكذلك

حغعلىينفقهالذىالمماكيعذاالىحاجةغىهوبيفياعليهمبالانفلأىيقوم

العبيد.منعنده

اليونمان!صذاال!جمالاتلقىدنىلمالأغتلوظبقةأدقذلمحه.لىأضف

مرأ؟عند.منعلىالاضافىعليهيجبطلههوالرحىثابينجفلهمماالفقير

..يلاغني!لاشيضاعرهمنيصولافطيرأنهحمينفىالمبيد!

!ا:العبيذ!محللة

أدبم!.ذل!ومظامزحسفهالاجهلوجهعلىللمبيذاليونثىمعاملةكانت

أتأولو!يدهأنكماكمتاعيعاللهلالميدهوأنعليهالقبضيجبالهبدقثلا

!أتتلهأنهلويحاكمسيدهأنالاوالهبةبطبيع!يهالتحرففىالحقاله

ا.والتقاليدأفمرفيخلفبمامماملتهأمناء

لمبلمبدينزلقالذىالعق!أنواع

.جلداتخمسىيكونالقالبوفى9!+!!أ-)ا!

القصطص.-+ه"45!ولأ!ه-21ط

ممة!4!!أ-ع!

الطزأحين.ادارةنىيصتخدمكاناذاع!؟4ل!8714ع-4.إ

.التمذبب-يا،!ه+-ء
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أليوئ!فلا!نةرسقىالمبيد

الموأظت!يبئبينالمساوأةفىألرمتالأنينيةالديمقراطيةأنسقراطيرى

لأقدأرهغ.اعتبلردونالعامهالثؤ(وننى

شعونجاخلفتالطبيمةأناذالطبيعةمننشأالرقانأرلظوويقول

يجمكمماالذكىاليونانىالثعبتفيروهىللخدمةالااتصلحلاذكية.غير

نفس!منقضاكانأنهعلى/النعولبسالرمنالسيد!قامفىاليوشلألىالثسعب

."انعانأنهللرقيقالحقةالطييعةان"ت!لأنه

فلغأبيةانحظاطبلضيرورةيرث،الببدأبنأن"أيضناأرسظوويثول

!هاالعتقبابأمالهوأنفتحبألطبععبدلميكنلم(أخلاقهيرثأى)يرنهليئ

يقووولكنهحسنةمماللةمعاملتهمعالعبدباممتخدامأيضماويوصى

يرثونه،أبئاء2هنلثوأنموجودةالطبيعةلأنالحياةمدىخادمالرقيقان

الور)ث!ةهعلممننعلمكمااخلاسعهمفى7باءهبم

علىتظاوؤاذا"وخلأصةالمبيدفثلىالأفض!مىأنهفرىأفلأطؤنأما

.سيده

السرتولهما

ينعهكاتثلاثجمراحثثمرلكفهواسماا!تشوارومافىالرقانقثنر

.الحقوتمنبمضانيهاالعبد"

!ىالميلاذتبل.الرابعالقرنضلمافترةهى-الأرلىالمرحلةاو،-إ

الرابع.القرنبعد-الثاليةالمرحلة-:3.

بقليلى.ذفلثبمدما-الئمالثةالمرحلة-3

الميد-!ركأ

ف!"يثعترثلافككمتاعايمتبرونهكلوااذبلأرتيقالرومانيهتملم

ميلأصدوقللثسليةلعبهكأنهللوحوكىيتدمكانبلأال!ولىمنظقسأداء

انتبرله.أ!التهمهالبىحثبىأنلؤ



حر.ةبالرأةليمىلكنيقزوجأنفى".ألحقلنعبدفكانالزؤاججهةمخاما

رقيقة.بامرأةحررجكيتزوجلاأخرىناحية!ومن

ومظهؤا،حيانمعظمفىسيئةمعاللةالحبديحاملونالرومانوكان

.والمثبرباككلمنالقليكعلىالايحصليكنلمالعبدأنخلك

العقوقي

سيدهقتكلوالعبدأنمنهانذكرالعتوباتمنلكنيريتعرضالحبدكان

همالذيقالعبيدجميعيقتكابكسيدهلقتك..قصاصاوحدهيقتللاالعبد-فان"

هلدريانالامبراطورأنالاجماعيايكونالقصاصأنأىالسيدنجدمهاض

يتعلقتانوشاوضعكلوديوصالامبراطورأنكماالعقوبةحدةمن-نجفف

..المريضى!بالعبد

السلطةتضدالثورات

عدهـوزادامبرأطوريتهارفمةنلألسعتالدولمنكثيراتحكمروماكانت

البضمائعنقلمثلالأعح!منكثربأداءيقومونالمبيدهؤلاءوكانفيهاالهبيد
41

كاتو!ما،1كثير.اهؤلاءلكنالمناعاوبعضالوضيعةبالمهن-والامثتغاؤ

ي!ومماعلىليحصطوا.يكنولمسس!يئةمعاملةيعاملونكانوالألههميثورون

بلثوراتايقومونكالواالذينالرومانكباربحضأنذلكالىأضفبأودهم

بيمضىهماتاحواأنالىذلكفأدىبلعبيديستعينونكمالحوا؟الانقلابات

عحزخىذلكحدثكماأسيمادهملمماعدةيقوموننراهمولذاا"الثورات

عوديو!طه

الرؤماخضدسعبارتكوصيذعلىبثورة(العبب!أى)همقامواوكقا

حقوقهم.بعضعلىللحصولق

:الرىوالهند

بأن"(السئنكريتيلأالكتبوهى!الهنديةالمقدلةالكتباعترفت

هنثةأنويقوذيالرق!مانوالنيلسوفيمترئاوكذلكمنهبدلانظامإلرق

هبى:اللرقا!بمبمابءيصميعة

.إحربا-!اط
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!2-الأل!ر.
،اص.الجوع-3

.وتحريرارقاأمهيتبعأنأ!الرقيقةالأمبنببالمولود-4

والهبة.البيع-5

الوراثة.-6

.لمالعقوبات-7

ا:مثلالرقنث!وءالىتؤدىأخرىوسثكهناكأنكما

س!كل!أظالصرعة(أ)!

01المرتد)ب(

المتداووبم.بمعناهالرقتعرفلمالهندان"اليونكالمؤرخنبعضويقول

5)1(بلرنأشبهالطبقماتفنظامضدهمالطبقاتلوجودوذلك

والق:العرب

وفىوالروماناليونانفىمنتثراالرقيكان:المؤرخينبمف!يقول

القديم.الثبرقدوكمنكئيرةدوك

:الرقالعربعرفهكلكن

والنخاسةالرقيق-جارةكانتاذالجماطةأيمامالرقالعربعرفنعم

.)1(القرشيينعندالثروة!واردبين!ن

ر!لاتهغفىوخصوصاكثرةأعفل.فىالرقيقتستخدمالمربوكانت

وكاز؟الشاقةالأعمالمنذلكوغيروالزراعةوالرعىوالشتويةانصيفية

.الاسلا!تبكالعربعندالاقنصادأسسمنواحدايعتبرالرقا

:الحيثيون

طفل!وتركالحرأباهالمولوديتبعبأنيقضىالحيئينعندالنظمامكان

أنيالاالقديمةمصيرتانونماحدالىيثسبهالنظلبمهذافىوهوللحرأةواحد

طفلا.للمرأةيتزكلاكانمصرنظام

.النيز،المنعمعبدالثنيخ:فتألبالهندكتاب)1(

مم3،صمحمدسيدمححودتأليفالعنصههـيةإتفرقةايحاربالاسلام)2(

الليك.أبورلى3،حمدللأل!ه!تلذالهند3!!أ

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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؟لثثىالفصل

ومتىاييور

احدقمنمأميرئوجوذالىأخرىودولةدولةبينالحربقيلميؤدى

معا.منهطاوا،لدولنيبن

فيهمتتصبرتوهىالمنقصرةاللولةرحمةتحتيصبحوقالأسرى3هؤلاء

هـةالسائدوالعرفالمتذلميداتقررهماحسبأوأهواؤهاتمليهماحسب

الزمانحمش!وتختلفالطرقتتح!دهذايومناحتىالقديمةالأز"منةومنذ

هـ!والقوانينالليماناتتقررهماوحسب-وأثكان

يأتى:فيماوالطرتالقواعدهذهظخصأنويمكن

لمن.ا-11!

01ا؟لفداء-21،

المثل.معاملة-حم!

البيع.-أ؟

!!!المجنودعلىالأسرىتوزيع-5

المعابد.علىالأصرىتوزيع-6

.(1الاستعبلد)الإ-ترقاق-7

.التسخير!-نلا

والفبحهالقتك-!9.

:م!سرىاللولهمعاملةكيصة

أهمها:ظرمانطبعالدولكانت

ذبحواربحبيعهمفىيك!نلبمفذاعبيداليكونوايباعونالمفلوبوتكان-لا!

قربماناالأميمىعثصيريقدبمأنأحيلألايحدثوكانالقته!ميدانفىذبحا

.)1(فيققلونللد!طءالمتمطثسةا+لهةالى

ل!.صيىالحضابىةهصة)1(



6--به

يستبقونةالجنؤدموكانلتئنجيمهمطجنودعلى!دس!منجزءتقسميمكاى

وعمائلاتهم.الجنودبخدمةللقيامالالصرىمنبعضا،

الىويقدموفهمرؤوسهميقطعونالمصودغكان*نرىباتىأما

اكبؤلقطعبجزرةالقتالميدانكلنولذا،عملهمعلىلمكثأتهمالحكام

،.!عر!افأةعلىالجندىليحصلالألرىر،وصمنعدد

الطقوب!تأديةاثناءألراهميذبحونتصركقبمدالاثوريونكان--3

"01الدماءلمدينةويل"يقولاليهودىالمنبىجعكمطالدينيةوالثعائر

اليهودايتيمهكمانممابهمأرحمالآتنموريونفكلنالمدنيينا،هلىأما

أحدالمدنييينمع-يقبعونالا-نتوريونكان،الاتنينالسدنينهؤلاءئحو

ناظريقينا

.السخرةأوالجزيةعليهموتفرخ!الأهلىتتركأنيلأولا

خرين7واحلالآخربلدالىمنهمجزءأوالبلاداهكتهجران:الفانى

عنديلاشوريونعملهماهذاومثكالجماعىبطتهجيرنسميهماوهوا!لهم

.قا.م؟؟7سنةاسرائيكعلىإسعتيلائهم

:عدةأنواععلىالأمبمى.قتل!طرقوكالت--ة

بالهراوةويضربأهرو،منالمى!هرهخ!هاالأسيريركعأن-ا

وتقطعافوفهموقجدعذانهم6فتصلمالأثرافأمارأسهعلى

تقطعأوعاليةبراجمنا9رضاإلىبهميقذفلووأرجبهمأيديهم

نارخوفتثوىأوجلودهمتسلخوأبنثهمرؤوصأورؤوسعهم

.(1)همادئة

.)2(كوماتفىوقضعهمالألرىقعدملمؤ!رملموككال!ت-2

.،،7؟صالحضارةت!ت)1(

ميخاليلنجيبتأليفالعراقيحضارة-الأدفىوالثرقمحر)؟(

..35،ص.هيملمبرأ
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اليهـوذلأصئالأجنبيةاللاولم!املة!-

الدول!فانأممرىمنهمبعضاويمبحينهزموناليقودكانعندما

إ:االطرقفذهومنلعابهبممتحددةطرضافيهـمشخذكالتالمنت!صرة

القتك.-أ.ا

النبح.-21

.النارفىالرمى-ب!.

المفترسة.الوحوث!أمامبهميلضىأن-ا،

الدائم.الامشرقاق-51

،.الت!سخير-6

المدن.حرق-ل!

الدولةأننجدالأخرىالدوكمعوحروبهماليهودتاريختتبعنااذا

كلألتممابكثيرأحسنمح!املةتعاملهب!عليهمتنتصركالتعندماالأجنبية1

!.،انتصارهيمعنداليهودبهتعاطهم

:التوراةمنالأ!لةبعضواليك

غزو!قدالالقةكانالثالثاليومشصقلعالىورجالهداودجاءلما-ا-ا

ولي!فيهااللواتىالنساءومبوايلناروأحرقوهماوصقلعالجنوب

فدخل!طري!قهم7فىومضوابهـلحمعاقوهمكبيراولاصفرالاأحدايقتلوا

وبناتهي!ونسل!هبميالنار!حرتةالمدينةواذاورجالههوالمدينةدأود

.سبواتد

بلالسككيقتلوالمأنهمللالرائيليمينالآث!وريينمه،كلةعندرأينا-31

أ.مطمئنينآطينمدنهمفىالا-خرالبمضويبقونبعضهمينفونكمانوا

11جمونوولمبابلىالىونفاهمبعضهمهجرأورشليمبخثنصرغزاعندسا-3

منهمكثيرأنحتىوالتجارةبالزراعةيث!تغلونأحرأراتركهمبلعبيدا

اتثر+كونواحيثبابك+تىالقياءوفضلفلسطينالىالربوعيقبلليم
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المنتصرءالدويكحدبح/معاللهجكاللىيدلكل!وهذاوألسعهوأراض

ا!!زومين.لليهود

لهي!ليمحواعلىورللث،-أنهبم4والطال!يلج!حنةمعاملة.اليهودالفرلىعامل-لآ

...اثانيةمرة،!كلونجاءظ!طينالىبخالرحموع

وطقولهمةديانتهمفىأحراروتركهمحسنةامةمعاالاسكندرعاملهم-5

انهغهذاومعنى،عليهمأليهودمبئحكاماوالرومكاليونكعين-"6

.)1(الذاتى11،ستقلاليتنبهماأعطوهم

"لم!يلثط!رىلايهيد2!ة

سنبينالفصلهذاوفى،اسراهممعاملةفىبقم!وتهمأليهودأثشهر

سواءالبشريةتعرفهالموحشيةمعاملةأمراهميعاملوناليهودكانكيف

اتدلهاالتىالتوراةنصوصرامنببعضوسنأتىالحديثأوالقديمالزمنفى

:القسوةهذهعلى

الرلماأمركطمديلنعلى(اسراكيل)افتجفدوا"العددسفرفيجاء

نساءا!هـائيلبنوومبىضلاهبمفوققتلوهبممعيان2وملوك،فكر!وقتلوا

وأحرقواأاملاكهموكلمواشيهموجميعبهالمهم!جميعونهبوأوأظفلهممديان

النهبوكلالغنمةكلوأخذوابالنمارحصونهموجهيعبمساكنهممدنهمجهيع

."والبهائمالند!من

هيهاالذىالثصعب"دأؤد."وأخرج!!صوئيلسفرضوجاء

الا-ججأتونفىوأمرهم!حديدوفؤوصحديدونوارفيمذإشيرتحتووضمهم

."عمونمدنبجهيعصنعوهكذا

بالحبلاوقمالحعهمالمؤابهين.بداؤدوضرب"الق!عوةهذهعنايفوجاء

وصا!للاستحياءكاملوبحبكللققلىبحبلينفقاسالأرضعلىأضجعهم

."لداؤدعبداالمؤابيون

..ب!ا:أولصهويلى-!)1(ط

(طائعتصيريةالتنرتةبهء10
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يكى:ماالثانىا،خبلرسفرئىوجاء

الىوذهبثعبهواقتادختثئدد(اليهودملوكامنملك)أمصياوأحا"

سباهمأحياءلافة3وعثبمةألافعثبرةساعيزبنىمنوفربالملحادى4

فتكعرواسالعرأ-!عنوطرحوهمسطعرأسالىبهموأتوايهوذابنو

."جحيعا

الصخوزعلىرؤوسهمتهثمالأطفلكانت":)1(المزمورفىوجاء

لليهودىمسخراعبدايصبحالأجنبىفانالصلححالةفىوأما"

امتدعهاتحماربهالكىمدينةمنتترب"حين03التثنيةسفرنىجاءماحسب

للتسخيريكونفيهاالمو!جودالثسحبفنىلكوفتحتاجابتثانانالصلحالى

154"لكويستعبدلك

بهااتصفاقىالأعم!اتسىمنالأيرىالحبالىبظونن!قوكان

لأسيماهيم.محاملتهمفى؟اليهود

ال!تةديصد

المصلدر.هذهبينحتالحربوتعتبر،متعددةاليهودعند.الرقمصادر

فىمصدهرهماوا،س!الرتيقأنحيثبا،سركبيرةعلاقةوللرف

قدالرقيقأنهووالأسيزالرقيقبينوالفرق،الحربهوالأحوالمعظم

حياته.علىأبقىالذىالأسيرهويكون

:أنواعثلانةاليهودعندوالهـف

.لليهودىاليهودىرق-11

.للاجنبى"(االيهودىلفيراليهودىرق-)2

.للب!ودىاليهودىغررت-لآ

!لأ!!غ.،ول
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كجنبنى()اليهودىلقير"اليصدىرق

غزمنرقيقاهناككاناذاأنهبهعنىحؤبدارقاالنوع!هذايمتبز

ولادائمارقيقايصبحالأجنبىالعبدهذافلنالليهودىعبداوأصبحأليهود

001رقهأوأ!سرهجمفك

)

حربتكونالظلبفىلأنهاالرقمنالنوعهذامصدرالحربوكانت

د"ائمايبقونوأمايقتلوناماالأعداءمنفا،سرىأعدائهموبيناليهودبين،

.(7(-25/؟،اللاويينسفر)الأبدالى"عبيدا

فاتأجنبيااليهودىاسترقمافماذاالحربمصدرهإرؤتانظامانقلنا

الأبذالىرقيظيعتبزمنهاتوالدماوأنأجنبيةالأمكالتاذارقيقايهتبرنسله

ورقاحريةأمهالولديتبعأنالالرائيلميينعندا!رقيقنظامكماناذ"ايضا

نفسهالسيد.أبوهكانلوبكحراأبوهك!ولورقيقايولدكانالرقيقةفابن

القاعدةتلكمنويمتثنىالدائمالرقعليهخربدائمرقذاتكانتوان

بمقدفراشه!عنزوجهالأمةالشرعيهالزوجةتتنازلأنهىواحدةحالة

ولدا!يكونالقراشهذاثحراتمنالجاريةبهتأتىماأنفيهيشتر!طصريح

ام!(يتبعأىحراالولديولدالحلةهذهغفىوأثتهالتىللجاريةلالها

وهذا،بهجاءتالتىالطبيعيةأمهرق.عنالنظربقطعحريتهافىالشرعية

اسماعيلعلىطبقوقدا،القديمةالعصورفىبهمعمولاكمانالغريبالنظام

.)1(هاجرجاريتهمناب-اهيمابق

يأتى:ما"الاه!وفىرة!لا"كتابفىوجاء

محربةكل!أنالربامرفض"6خرثمأنفلهاليهودغيرمنالرقإقأما

للييودعبيداوأطفاكونساءر!جاك!نأهلهماجميعيكوناليهودفيهاانتصرا

.ا")1(قيدولاثرطدونا،بدألىيسخرونهم

(5ا"حليمابناكنعلناولاذعلىالعبوديةحتبماللهان."اتثنيةافىوجاء

والطكقورءوانىالواحدعبدعلىللدكتورالصالمضىالملكيةقصة)1(

01سعظنخسن

-خال2ميىفلالىهاثئمابراهيمقأليفالاسلامشرقلاخاب،)2(
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اليصثيةاالفنويعةقى3!مركرهاالمدم!بيةالفتاة

يتبعأنفعيهيتزوجهماأناليهودأحدوأرادالحربفىمتاةألحرتاذا

بينتوقد،باطلايعدمنهافزواجهوألاافزواجلهذاالمنطمةال!ينيةالظقوص

الربودفعهمأعدائكلمحاربةخرجتاذا"بقولهاالنصوصهذهالتوراة

الصورق!جميلةامرأةالسبىفىورأيتسبياصهموسبيتيدكالىالهك

وتقلم!رأسهاتحلقبيتكتدخلهافحينزوجةلك.واتخنتهابهاوالتصقت

منننمهراأباها.وأمهاوتبكىبيلنكفىوتقمدعفهام!بيهماثيابوتفزع!علفارها

بهماتى-لموانزوجةلكفت!كونابهاوثتزوجعليهاتدخلذلكبعدنمالزمك

)2(؟.!أفللتهاقدأنكأجلمنتسترقهاولابفضةبيماتبعهالإلنفسهاخماطلقها

هوالايخماكوجهعلىيات71فذهوت!مسز

بالفتاخ-الزواجعنداتب!أعهاالواجبالدينيةالنظما!ي!هذهتبينأولا

)01اليهوئيةغيرالمسبية

الثهر3هذالهايكونوأنسبيهايوممنالأقلعلىشهريحرأنفاميا

تبكيهماهأبويهاعلىحدادوقتبمثبة

كحلئئ.الدتعليهانهـقالتىالنظنانةقواعدالزوجةتتبجأن:ثالثا

الأظالر.الثم!عر!وتقليم

تعتبؤبزتباعفلازوجهاطلقها.اذاسبيةالزوجة"تحشر"لا.:بعار3

.حرة

،هوتكرجمااحتراماالعاللىمركزهايزدادانجبتاذا:خمدصا

..زولممهامنأئن!هرثلاثةبددالاتطليقه!الا-يمكن:لخسا

ؤأامرأةأكأنتسؤاءمسبية*تالزواجالكماهن"علىيحرم:سابت

.!!اة

ا؟%.105اصحاحالتثئيةسفر)1(
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الي!دئالخرعلى6هرها.و*سلاميةالتميم

السبىبمتن!كلةيتعلقفيما

:نوعاناليهودعندالرقانسبقفيماتلنا

01دأئمورق-مؤقترق

/لرملت!يزيدلاالر،تفهذآآخرلي!دىاال!ودىرقفهوالمؤقثتالرقاما

تصبحسبال!يهودىالرقيقيحررالسابمةالشةوفىسنواتست-من

."فتوراة

كاباذا6خروبمعنىالههودىلفيراليهودىرقفهوادأئمالرقأما

اليهيدىغيرالعبد+هذافكيهودىويملكهيهودىغير("عبد)رقيهتهنك

يفكأنللحبديمكنو،حيثهطوكا!يهودىيدتحتعبداأىرقيقادائهايبقى

01نفسه

حيئاالسممحةبتعاليحهالاسلاماتىحتىالحدهذهعلىالأ!زوظل

هذهأئرتولقد،العبوديةمننفسهليحررمنعددةولائلللعبدإعطى

بمب!ىءيأخذوناليهودعلماءبعضرأيناحتىاليهوديةالثريعةفىالتعاليم1

التىاالتوراةقزاعدبنلك!خالف!ال!صيدألحصرلفكقواعدويضحون،لاسلام

التوراةهذاهلأتالدخمالفةوالمعحعكلرننضنه!لاقواتيفهامنكاثيرفىأصبحت

ال!توراةلأناللىوضغمنوليعح!مظالعماءوخعمنهىانماأيدينهابينالتى

ذلك.الحاليةالتوراةتروىكهافقدتا)،ص!ية

،:مبمونابنراى

اخذوهثا)بالملنفسهيحررأنللمبديم!تانها"ميهونابنيتوك

علماءمىيخرهمعاخطفطاذالنظريةباقىفىاختلفولكنه(الامهلامبنظرية

"المبديدفعهك-نفسهيحررأنيريدالذىللمبدالمذيدفعفيمنالمسلمين!ا

:.إ"هديةبصفةالالخرونلهبدفعهأنأولتحويرهاللاكأمالممالظ

الثنيريبةتقبررهمايينوسطاموقفايقفطأنأرادا"يهونابنأنوالطاهر
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أ!،للهبدتتيحالتىالان!لاميهالشريعةتقررهماوبينالنهلثعدممنأليهودية

بالم!.نفعمعهيحرر

هل!-يهيلالثريمتينأىالىيقررولموشطاموقفاميمونابنوقف

الاسلاميةالث!ريعةالىاوأراداذاالأليرفثهتهنعالتىاليهوديةالشريعةاسى

الثبرعةبينهاالتىبمالطرقالألرمننفسهيفكأنفىالحقالأسيرتمطىالتى

الئنريعةتمليهجماتأنرانهعنهيقاكلاحتىوسطاطريقاسعلكوقد

فصرحدينهفىيتهملاوحتىضدهاليهودعلطءلثورةهدفافيصبحالامسلامية

بينهاالذىبالطرقنغسهيفكأنفىالأسطيرحقمنحأسالههوالذىبرأيه

الر!فرف!بدوامتنصوالتىاليهودية/المبادىءهـنمبدأهدموبنلكالث!رع

الاسلاميهالثبريمةبمموميمونابنيعترفوبذلك.الأيخنيىا،سيرعلى

مكثقها.وعبو

وكانتةم1135سنةبلاندلسقرطبةمدينةفىولد:مايونبنموسى

ممنة.ضالىمدينةفىاستقر،ختىيتنقلوأخذالاسلامىالحكمتحتذاكاذ

بهاوظكالاسكئدريةالىتوجهثمفلسطينالى11650سنةانتقكثم09115،

40201،إأسنةتوفئىحتىبهماوظلنالقاهرةالىبعذهااضقذقصيراوقتا

تئظهرواالذننالمهودعلماءأثمهزمنم!مونبئموسىومعمبرا

وأصبعمصيرفىاليهوديةللجاليةرئيساانتخبوقدالوسطىالصمور

اليهوثية.للطائفةا!برالحاخام

ة.)1(1اليهوديةاثبميعةضمرجعاتعذكثرةكتباترلثوقد

كارويوسص

الفق!،قىلاكتبهزالتماوالذىاليهودعلطءأبرزمنكلويوسفهيعتيؤ

حتىوالمحاهداالجمامعاتفىالدينيةأللراسكأسلصرلموالثريحةأليهودى

هذاتيومنا

-.،عاثوزمحهدال!عيدتأليفاليهودعفدالرباكتابانظر11(
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أصبحتألاالأسيرفذاءلمحدمفكز!ةاني!قوذفانه/القداءغنيقولهماأما

ذفيغررأصبمحالقانونهذاوأنوعصرناتتناسبلااليهوديةالديالةنى

الديئبهجاءبماا،خذالىيميكبهذاوهوالزمنعليهعفاوقدموضوع

.)1(الاسلاحمأ

ممكهآخرليهـدىاليىدىلق

لمجتاوقدالبعض!بعضهماليهوديينبينحروبالأوت!بهضفىقامت

.اليهودبينالأهليةالحربعلىال!كلامعندفلك

وال!وانيغالألحرىوجودمنالحروبهذهع!تينشأ!انبمين7نوا

دينيا.الألرىهؤلاءب"وقفالم!تملقة

عبم/ينثسأخر2ليهودىاليهودىرقاننقوكالموضوعهذانبدأأنقيل

!الوفعنالمدينعجز31(لم.الخطف)؟(1.الحرب)1(:أهمهاعدةمصدر

عليهيحكمالذىالمالىالتمويضدفعيستطيعلاالذىالنلرف)،(.بدينه

يقبألمنالأرماءبيعابنتهبيعللوالد)5("اجاز.منهالمسروقلصالح+به

نفسهيبيعأنللالهرائيلىالتوراةأجرت)ول.أبنائهلأحدأولففسهءزواجها

يكوزأ،أنويحبلهرقيقافيصبح(6خرلاسرائيلىاى)"لأخيهاحنتميلريابيما

وقتةضينتهىمؤقتارقاكانالرقمنا+لواعهذه!كلامراةلارجلا

محرم!هذافانخرين7ليهوداليهود"حربالناشى?عنالرفماعدا)إ(.معلوم

معبعضهمحروبهمأ!ا"وافىالواحدعبدع!لىالدكتوريقولدينياعندهم

مناوفيهايؤلرونمنالهتمرقرالمقلسةك!تبهمعايهمحر،تفقدبمض

وساهقما.لحه،سثةالأندلسمدناحدىفىولدكارويوسف)ا!

الأندلس!فىالمسيحيناضطهادمنهرباتركياالىوعللتهأبيهمعطفلوهو

كبا!منوأصبحخيهاوتفقهاليهوديةالث!ريحهتركيافىاتلمنهأشاءوتملم

يهودياعالماوعشرينخم!بةبينعلياء*منأربعةضمنانتخبأنهحقىملمائها

.اط!عسمةمنعليهبماكانلهيشهدوهذا

عليه!يحتمدالتىالمراجعأهممنيحدمؤنفااليهوديةل!نريحةترلا9!قد

.عروخشلحاناسمهالمؤلفوهذاهذاعحرناحتىالثويمةعلحاء

الثبريعةفىالمرأةومركزد!هالعندباال!تلبىذلكضادظر)2(

.عماثطوزمحيدإلاله!يد.أ"تأليفاليهودية

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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نمهم.ك!مؤأا2كثرة.تريخيةثم!امد-تيبدو2ولكن)2(الر)ئيلبتىمنطثبون

الداخلي!ةالحربأسيزالاسرائيلىويطلملونالوصاياهذهيخلفونأحيلنا

.ا"عليهالرقفيفربونالا!رائيبىغرالأس!معاملة

والتىالتوراةلوصايامخلفتهمعلىيعثبهماليهود!نبحماءأحدقاموقد

ذلكبثأنهالتوراةفتقول،بينهمومنمنهمأسرىوأخذبينهمالحرب!تحرم

يأتى:ما

المدعوالهرائيكملكوبينحاز7المدعويهوذاملكبينالحربقا!ت

عمكالسبىوأنصحرماهذاوكانالدولتينكلتاحنسبىوح!ثرمليابنتقح

وقتل،:فتقوكالحربهذهالقوراةوتصف،اللهأملمااليهودعليةيأثمون

الجهيعواحديومفىألفاوعثرينمئةيهوذاقىأسرأئيكملكرمليابنفقح

والبناتوالبفينالنساءمئالتمفثىاخوتهممنألهر/ائ!نجوومبىبألهمىبفو

ا!رائيل!)عمحمةالسعالرةالىبالحنيمةؤأتوا!افرةغقيف!ف!أيضماع!وأ

الس!رةالىا!ةتىالمجطىللطءغخرجعؤديداسمهللربفبىمتؤص

لطكمدفعهمق!يهوذاعلىبائكم7الهالربكضبأ!لىمنموذالهمولق!

كونذابقئاخضطععلىعاؤمولى6شموالآنالشصاءبلغنجفضبوشد.قتل!حوهم

الىاسحطو!7نوااله!كمللربثام7أنثمعندكمأثاواهاء،لكمعبيداءأورشليم

قامثمعليكمالربغضبكلمولأنأخوتكمت-لبيت!دوهالذ!اللبىوردوا

وعطساثليموثبنويرخيايهوحانكبتعورناأفرايمبننىرؤوسنمنلزج!

علينالأنهناالىبلسبئتدخلو-ا،لفموتلواألخرب!ر3ص.المقبلين!دلاىابن

كبيرااثهالنالأن3ثمناومرخطلينفاعلى!تزعدواأنعنوصونوأنتمللرباثها1

الرؤشاءاممؤاطهفالدلمجىالمتجرثونفتحرلةغصبحمواسرائيكوعلى

كلنوالبسواالمسبيينوأخنوأأسم!همأثعينةثرجذفمام،الجفانحةوحسئى

ودهنوهموأدطقوهموأطعحوهم،وأخذوهموكسوهمالفنيمةمن"ضرأتهم

الىالنغلملاينةأريحاال!بهموأتوامنهمالمعيينجميجحم!علىفىححلوا

.)1(السالرةالىرجعواثماخوتهم1

خرين.2ؤوافىالواحد)عبدعلىللدكتورالملكبه)إ(قضنة

.28/!الثاذىالأخبارلفرو)؟!



الرفى.منضا+ألئؤعاليهو!تج!بافع!يندذامريم3نالقر

ويفكرممالرقمنالنوعهذااتيثمهماليهولهعلىسالكريمن2القوينصى

هيقوكالاسترقهـلقمنالنوعهذا-تأبىالتوراةبأنويخبرهمعديهمححرمبأنه

،ودمامحمت!سفكون،لااميثاقكمأخفن!اواذ":الكريمكتابهفىتعالىاالئة

تقتلونهؤلاخرأئتمثم.تث!مهدونوأنتمأقررتمثمدياركممنأنضسكمتخرجون

والعد!وانبلائمعليهمتظاهرونديارهممنمنكمفر!اوتخربونأنف!كم

ببعض!أغتؤمنوناجهماضعليكممحرموهوتفادوهمأسارىيأتوكموان

الحياةفىخزىالاامنكمذلكينهعلمنجزاءفماببهض2وتكفرونالكتاب

"()؟إ..تعملونعط.بغلالاللهاوما،أئند.العذأبالىيردوبئالقيامةويومإلدنيا

"،دصاعكدمتسفكون"بقولها؟يتمينهاثينالقزطبىالأمامفسروقد

لهقيكدارهمنئفسهويخرجثمهأحديسفكوصا!اسرائيكبنوابهاالمراد0

جعلالوأحدكالث!خصرلمالأممفىوكاتوأحدوأمرهمواحدةطتهمكلتالما

لهم.ونفيا+مفسهمتتلابضابعضهموأخراجبمضابحضهم-قتل

التوراةفىاسرائيلبنىعلىأخذقدشحلىاللهأنالأمركان!وانما

.)1(يسترقهولاينفيهولابعضابعضهميقتلألاميثاضا

بطعبيدوعلاخهاالحربنظم

وهذأالعبيدكثرةالئتؤدئاليههسديةالقنريعةلدىالحربنظمان

وأبالصلحا!اهحموأءاليهـوداعندخالحربوحزيت"ا،ثساتكرا!ةيخالف

الئريعةنظرخىللصثحوليسالعدوالتمبادالىتؤدىفلهاالانتصارإ

الحرل!*قينتصلزانتهتآذاوءذلكال"بيدغددتقليكفىقيهةأىاليهودبة

الظمامنته!وهذاالأرقاءامحدد+يزدادالحالتينكلتافنىعدوهمعلىاليهود1

اليهودية.ارثريعةوضعتهالذى

.85+،!84الآياتالبقرةسورةالكريمن6)1(القر

01القرطبىتفسير2(أا
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يأتى:مافلكبثحمأنالتوراةفىونجاء

اجمابتل!تكالصلعالىاستدعهاتحلربهالكىمدينة*تتقتربحين"

لثةويستمبدللتس!خيريكونفيهاالموجودالشعبفكللكوفترتالصلحاكاا

الىالهثاالربدفحكواذافحاصرهاحربامعكعملتبلتسالمكلموان

وكاوالبهائموا،طفلالنسماءوأماالسيفبحدذكورهاجميعفاضربيدله

الهثةالربأعطالهالقىأعدائكغنيمةوتأكللنفسكغنيمتهاكلالمدينةضما

الأممهؤلاءمدنمنليستالتىجدامنكالبعيدةالمدنبجيمتفمكاهكذا-

تبحعتبىفلانصيباالهثهالربيعطيثهالتىالثعوبهولاءمدنوأما.اهنا

والقرزيينوالكنمانيينوالأموريين!الحيثيينتحريماقحرمهابقمانسمةفيها

حسبم"تعملواأنيعلموكملالكىالهئه!الربامركماواليبوسينوالحويين

51الهكمالربالىفتخطئوالهتهم7عملواالتىأرجامعهم!جهيع

ثا:اليهـودىالعبذتحريرطرق

رقه.منالسابعةالشةفىتحريرهفيجبيهودياا!!بدكلناذا-111

..،(وتتهاالممروفتالسطبمةالسنةوهى)الث!هيطايحررفى-21

"يوبيل.سنةفىيحرر-3

للعبث!"التحريرتيحةتدفعأنإيهودىاللمجتهعأوالعبدلعائلةيمكن-41

هالمسترق

يقرلمأنأمرهأوازأرهعليهوضعأوحرةلامرأةعبدهسيدزوجاذا-5

.حراالعبدفيصبحالتوراةمنآياتثلاث

لي!ناذاذكوزأشخاصبعث!رالاتصحلاالي!هودعندالجماعةصلاة-61

حدثهفذااليهوديةالثريمةفىالجحاعةتصحصلاةفلاكاملاالعدديكن

الصلا؟تستكملىأنيصحنقديهودأشخاصراعث!رةمنأقلالعدد"وكمان

مناوالتحرير-المبديحررالحالةهذهوفىاليهودالعببدمنبع!ر

.الصلاةلتكللهجاء

18001-ا؟%..ا!سحاحالتثليةسفر-التوراة

ممر،
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ت!ىيحربىأنيجبيهودئعنهيرسميذيذنىالذىالعبداليهودىكذلك-7

ةيمة.يكونوأنالخاصبمالهأوأخوانهبمساعدةذلكويهكنهاليوبيل

مرإ.لتخص!اتبقىوالتىمرتالقىالمدةفيهمحسوبالتحريرهيدفعحا

101الكليةالفداءقية

الرتيقشحريرفىاليهودعلماءراى-فى

الفقيىلليهودىيصحلاميمونابنيرى)1(ميمونابنرأى-ا.

يهوديةكانتولوامرأةالىأويهودى!رالىنفسهيبيعأن

يفدو!أناليهودىوالمجتمعالعائلةفملىفلكلأال!اضطرواذا

01يحرروهأو

"اعروخنولحان"كتابهنىكارويول!فيقول:)3(كارويوسف-19

."حسعنةمحاملةعبدهالسيديحاولأنالقداسةمن")

:والرقاليهود-01

يمتبعرقيقينلأبوينيولدفمنأمهحالةيتبعالولدأنالعامةالقاعدة

ولفىحتىرقيقايعتبرارتيقةوأمهحررجلمنيولدمنوكفلكرتيقا

.ابغحالةباستثناءأمتهمنالسيدتزوجأنبعدولدقدالولدكلى

فىكحاحرايكونفانهلزوجهاالعاقرالزوجةتمنحهاالتىالجمارية

جاءماننقكالايضاحولريلدة)1(ابراهيمبناسماعيكسيدناحالة

-:وانىالواحدعبدبكللىالدكتوريقوذالشأنبهذا

جلاية:منالولادةا-!ا

أبوهكانولورتيقايصبحجرية*تيولذاقمنالأمبحالةدائماالعبرة

:ا)،(عبداأبوهكلىولوحرايمبححرةمنيولدومنحرا

،.نميههابنعنكتبناهماانظر)1(

.كلىوايولفاعنك!تبناهماانظر)2("

اليهوفية!الثنبريعةفنىالمرأةومركز.؟ا؟صد/صوفىالنظم)3("
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عناننظحزبصرفالويم!ة.وتتالأمب!حلةالعبرةكلتالقديموقى

حالةمعوتمثئياالمعددىالئدثالقرنومنذ.الولادةوتعتحالتها

قدأمهتكونأنحراالصرلىدلاعضباريكفىأصبحالوقيتئحمالتحسمع

أصبحتولؤحتىالصلررةأثناءوجيزةلفترةولوالحريةاكشبت

.س)1(.الولادةعندجارية

:(الابراءقالون)الثهيظاحالةا-2

الرقيقيحررسنينسبحكلفىانهاء/51اصحاحالتثنيةمفرفىجاء

5)10(إهلهالىيرجعوأنهاليهودى

غرر3!الأميهودياالأبكماناذالكناليهودىالعبديحررالث!ميطاففى

عليطيطبيقلاأائأولادهالاولالاهىأىتحمررلاوأو،دهافأنهمايهودية

رقاالأميتبصونا!هولاد،نأيضاأو،دهاعلىو،العتئنظام

..)2(وحرية

الرضقحقوقى

الضلى:المهـدعصر-اأه

/.ب!مياة-والموتالعب!دعلىالمكمحقالقبينهلرئ!!ك!

نأفىلالرقيق.الحئأصبحاذال!قضاةع!دفىالمبيدمركزتحسينتم-!3.

أموأله.فىيتحرف

.أضرازمنعبدهعلىيقعمامقابلعلىيحصلأنللسيد-3

لثسيد.طكافعتبرونالرقيقأولإد-إ؟

.2*3.صطلبأبود/صوفىالنظم)1(

منا،جلألهياباي!ونى-امن15الاصحاحالقثنيةسفرانظر)؟(

الكت!.هذا

.2/،لأا،الخروجسفرافطريم!(



ا.مللمسيدملكمايعتبزالرتيقيكعمبهما-5

اليهوذ-عليهيحصلبينماربابدونالاتراضمنالمبديستفيدلا-6

ربا.بدون

01يهودئغرالعبدككاذالهنواتم!بعبمدالحتقمنيستفيدلا-7

يهوثية.منيتزوج،-8

المو،اطنوخمنهيستفيدالذىإلعمالشانون2منبلاستقلدةيتمضىلا-في

،!.،اليهود

..يلحربلمطة!نثئوءتليلاعددهمكمانا-..

.أمبرةولهقلوئيبمانسخصيةلهكانا-!ا

اليهودئر"هننتيجةأؤبالدين.الوفاءعدمنتيجةعبيدل!هودهنكككا-2ل

نسميإ-!اوهىالسايمةالشةفىيحرركانولكنأبنتهأولابنه

..)1("الثئميظما!"

للمؤلفهاليهودعندالرباكت!انظر)1(

.75؟صرا!سفىللدكتوروالنظم
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الثالثالنصل

والرقالمسيحية

أحلتههنيفلامتعرضينمو!ين-الرقآمثسكلةأملمالمسيحي!وقفت

عمارضبينماالفاءهأيدواالدينرجالبعضأنذلكالغثهعلىعهلتهى!لا

..بظءهوحبذوابلالألظءالا-خر!البعض

بينماالالظءتؤايدفقراتعلىنصوصهبعضفىاحتوىالانجيلأنكها

.الالفاءعدميقيدماعلىأخرىفقراتبعضرلمفىةلاإحتوى

بولسالقديسلسلنعلىجب!مافهوالالفاءبئنأنجاءماأحا-11

.أ"أحرارابكعبيداليسواالرتيهتأن.لأ

الرهبنةطريقوهوالاالصبيدلتحريرطريقاالمسيحيهأوجدت-2

يطالببلماذاوذلكالرهبنةسلكالىانضماذاطليقاحراالعبديصبحاذ

سنين.نلاثخلالبطكيته،لهحيده

يهودئليس"28ألايةالثالثالاصحاحفىغلاطيةلحعفرفىجاء-(3

المسميحفىواحدجميعا+لكموأنثىذكرليسحروليدساعبدليسيونلألهىولا

01ورثتهالموعد2وحسبابراميمنسلاذافمانتمللهسيحفأنتم!يسوع

)17201/اأثالا!عحاحفىالأعهالسفرفىوجاء

الأرف!وجهعلىيسكنونالنماصمنأمهكأواحدثممنوصنعا"

مسكنهم.وبحدودالممينةبا،وتات!ؤحئم

فوتيعيفسوالكىالأمبمجميعواحذدب!!ناللة!خلقلقدبولدرويقوك

الأرنه!..معظح

بيفهمبلاخوةيعترفهوهؤالناصبين،يفرقلاا،نجيلونرى-4

حبرلهبماأنناءموتناءمثئبرفاالكئيمحةوتفتمحا3الكريمةالأخلاقعلىيحثوأنه

.الزنوج.عبندفاعاالمتحدةالو،يماتضىوالجنوبلملشماك
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إ:اقلتاذالرتيتئعلىيمطف*تالم!يحيةكرمتكما

فى،ولول،5س!13أ*،!!هه،-م!!أ"ا!3،ثالأل!صس!ط،،كا!دكاه،اول؟ألمأكاس!63!أط

:لرقاوالمسيحيةا

6خؤمسيحيايستعبدأويهتلكأنلمسيحىيلعححلاالمسيحىالدينان

القولةهذاومعنىالوثنيينالزنوجاستعبادالىالأمريكيونعمدلذلكونتيجة

بينمقبولةولكنهاالبمض!ثبمضهموبينالمسيحيينبينممنوعةألعنصويةأن

بحسي!وليسالدينأميالهاالعنصريةالتفرقةأنأىالمسيحيينإغير

الجنس.

وذلك-لاالحقيقة؟الأساسراهذاعلىييقومالإسف!اركانمللكن

فالهوجونوتالنظريةهذهيدحضنوالهوجونوتالصليبيةالحروبلأن

.اضطهلواذللهومعمسيحيون

عرضوقدالمنصريةالنظرياتعشرالحادىنيولى!الباباعارضوقد""؟"؟

الحقيدةعلىخروجأنهاعلىالعنصريةحركات!الفماتيكانأيضا9391أسنة

ومذهباهروحالجحيةالم!ى

الرقالغاءوعلأمالميمميحية

الأدلة:واليكمأبقثهألىعملتبلالرقتلغلمالمسيحية1

لسلدتهب!عصيانهيمعندالهبيدالىالنصائحبعضالمسيحيةأسدت-،ت

لهم.أمناءخداماوليكونوا-!

الرهينة.فىامسألةالاواخحبش!اطالاسترقك!لمنعان!ارةهناكليممرا-،-

.لمدةعبدايبقىولكن

صريحةبعباراتمشروعاوجحلتهبلإرضتئاتهتلكالكنيسعةكلألهت-ا!

.)1(العبيدمنبلكيمألاحتفاظعلىأورباأثرياءنجعمما

!ما21!ميىمحمدسيدحهوبتألينظ-العنصريهالتفبرتةيحا!ل!إلاللا،.!)1(



وبيزأتنثن!أ+بينهالتىالعلا!قهبشررعيةلا-يحترفالىللأبيضالمسيحىكان-ا،

وتمةاىفىايبيعهاأنبوسعهكانيلالزفوجمكبيدهيلنمساء،مى(أكحد

العبيدمابينالزواجوكانالثرعيينغيرابتالهأم!ئتولوحتىممكن

باتامنحاوالرقيقالأحراربينالزواجمنعبينمائنرعىغيريعتبر

ويحرقةتعدمبعبدحرةامرأةتزوجتفذاذلكيخمالفمنويعاكلب

رجافيبينوكذلكالنا-قبينالمحظيكعددزادهناومنحياالهبدء

..لاأظن-بهذاالمسيحالسيدبثرهلالمطروحا!السؤاوكانالأديرة

!:المسيحيةعلماءبعضيقولي

01"استعبادهميبررمماوهذاالبيضمنمرتبةأدنىجنمراالزنوجان"

عمإصدرالباباأنفلكالزقالضاء1يمارف!موتفاالكنيسةوضت-5

وكاناالكغار2باخضاعالمه!يحيونيقومأنعلى-نيهافقووسامرمى،/"ا.55

الحمز.رالهنودالزنوجاسحعترقلىيباركالمرلومهذا

الرقي!هؤلاءلأرواحالخلاصيتض!نالامترقافبأنقالواكما

لم!5البؤساء

ال!رسمالتهفىويتولساثقهميطيعواأنالعبيدال-لولبولسأمر

أمسس:اهل

بساطةضاسورعدة.-بخوتالجسدحسبلسادتكمااط!يعوالعبيدأبالا."

."للهسيحكماقلوجمم

الكنيسةباء1و/أ!حها،عل!/الوصيةهذ.بمثلىبطر!!الرسولوأوصى

السيطغضبمنامشحقوهلماالعبيديؤلمحيهاالشوذنوبمنكفارةالرق،ن

15الأعظم

ويسقنزكاهبلتالرقوجوبعلىالاكوينىتوماالفيلسوفيعترضلم

خلقالتىا!لاتمنخلة"الرقان"ارلحطوأستاذه.تولالىرأيهئى

9.،محهدصبىسيدمحهردللاسمتذال"نصريةالتفرتتير،رب1،هـ-لملأم()1
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الانسالأيقنعأنالايهانيناقف!ماوليمراالطبيحيةبمالفطرةالنامىبعضعليها

.)1(أ،(نصيببأهونالدنيا!ن

قاماالفاءاالر!المدسيحيةتلغلملماذا

يكوخأنويحكنتاماالفاءاالرقتلغلمالمسيحيةأن!حبقفيماظنا

-:ا!تبهللاسببفلك

السلام!عليهالمسيحأيامالدولةعليهاكانتالتمالميالص!ي!ةالحالة-ا

".،الرقيقالىحماجةوفىالسعلطةإصح!الرومانكاناذ

الرقةفكانالرومانيةالدولةفىاقتماديةالى-كارثةيودىالرتيقالفاء-2

لمالغاؤهفكانالاقتصكعصبيعتبرككاذواسعماانتثمارامنتثرا

بلتدرلبماالالغأءانبولسقال.ولهذااقتصاديةكارثةيحدثواحدةحرة

،لفائه.الوسيلةهو

يكنلممايصلحانيمكن!أنهالمديحرجوعفىتمتقدالكنيسةكلت-3

تبلى.مناصلاحهعلىقدرتد

يحسنالسيدانفتالتيالرتيقبمالرفقأوصتالمه!يحيةانحقيقة

مئلىغلمائهمبعف!أنكهاحسنةمماملةويحاملهعبده-يأكلأن

.خيراسالرفييئأأو!-ووذرتليانوأورجنسراكممنتمى!

هنثاوليسيقبلفأنهالديريدخلأنالرقيقمنأراد!نكلوكذلك

رتيقا.أب!حراأكانسراءالديريدخلىمنبينتفرتة

.الرقأتروافقدومث!رعوهمالمسيحيةمنكرواوأما-4

لاروله!باتريعىلمؤلفهمالنصرانية3الأعند1الاسترقاقاكتابفىجاءفقد

11وهذ"عملاتدغهودمنصاالاسترقاقتحرمديمالمسيحيةالديثةالق"

تهذيب!دينهووانماسئبريعدينيكنلبمالمسيحىالدينلأنصحيح

وتسامح.ورحمة

الصاساتةمعهدنىالقاماالعربىاللهعبدمحمذالدكترزمذكرات)1(

*سلامبة.

الضصيرية(التفرتة-،ط11
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روخأنرمحالرت،قرارحجهذللظمنلاروكباتريمرابلىعلامةف6نخذ)

ذلك.بفزتاتىوالتسامحالمحبة

ناأ"ثينيةلفورللعلانةالمسيجهلديانهتعاليم."كتابفىجاء-ة

01.الممثروعةالمسيحيةالنظممنالالسخرقر

ناقاكوالذىلاروكباتريسراالملامةتلهمايناقضالقولوهذأ

.ا(!أأعور-طفه-ركلمالاسترتاق-تمرملمالمسيحيلأ

.003صبىالدمبر!(11



-\؟-

الرابعألفض!أ!

والرق!*شلاح

عالجهأممابأفضلالرقمثكلةحديثةأوخيمةثريعةتحلجلم

قكلذدرجةالىالأبىقاءعددتقليلالىمتصددةولححبلأ!باقخماذفعمدالى"سلام

تقرسماهمصولمةالرقمثكلةتعتبز

يأتى:كماذلكوتفض!يل-

بذلثةالكفيبةالوسائل!اتخذالرقبىهـاقدتقييلالىلاالاسلامعمد

ا:منهماوالتى

.الأخرىالدوكوبينالمسلمينبينتقومالتى(الحربنوعتحديد-11

الوحثيه."تنوعاواعتبرهاالخطفعمليةيقرام-31

.الجوعبسعببأوبثدينالوفاءععمبسببرهنهمولاالأولادبيعيبحلم-13

الدياناتبعضفىالحلكانكماال!رقهبسببالالتمبماديبحلم-41

01الأخرى

فنىيهحعمولاجمككماحربلأىنتيجةالرقيكونأنالاسلاميقبللم

يكودطأن"يمكنوالتىالمثروعةالحربحددالاسلامولكنالقديمةالأزطة

الحبربقكونأنيجبافهالمسملهونالملماءقال-ضنروعارقاأدمراها

وأنايعنهاالذىهوالمخليفةوأنكهام!تدينالمسلمونيكونوالادفاعيةحربا

الأخرىالحرونجاألفىهناومنميثاقالجمب!لمينوبينبينهمكاناذاالعدو.تنذز

!.الأرضاءضقللألألرى!ددبذلكفقف!الرروبلأأنواعفقلل

كلىفانالديونبتأجيلوأوصىالدينبصببالأو،دبيعيبحلم-الأأ

01ميسزةالىفنظرةعسرةفىالمدين

11تصدقووأنامي!يرةالىفنظرةعممرةاذوككوان":تعالىادثهابقولن

.،)1(-"ونتعلىلاكشمانلكمخر

.نه؟لا/4.صطالبقرإة)1(



اتلأ--10

-،21(مأ"يسبراالع!سرمعأنإ-.يسراالعبم-أن":أيضاوقال)

بذفثهفقللالوخشيةالأعماكمنالاسملامفاعتبرهاالخظقةعمليهاما-؟2

.رقمنينثئأكانما

بسببإطأودينهوفاءعنالمدينعجزبسببسواءحرولفقدالرهنأما-3

.والعوزوالجوعالفقر

..بالميلادالرق-؟

سيذ-هوأبوهمكاناذارقيقايكونونلاا،مةأولادأنالام!لاماعتبر

عندالغلبهوكككهابأولادهيعترفهالسيديأتالرقيقة)ا،مة

يصبحالأمةولدأنللفزاثع-أىالولدالثئبريفابالخبثةوعحلاالمسلمين،.

به.واعترفاحرا(1الأبأال!يدمأدامحرا

أو،!وكذللظالرفيقأولادفانالاسلامتجلىسائداكانمابخلافهذا

تأكيفيظهرهناو!نحراأبوهمككوانعبيدارتيقايحتبرونالرتيقة

2حرةتعتبرالر!قةأنكماحراأبوهممكامالرقيقةالمرأةأولادحررالاسلام

وأنبالرقيقةالمرأةمكانةالاللامرفعوهكذاسيدهاوماتانجبتاذا

."رقتاكالاسلاموضعهالذىبإلنظام

عمل!افماالرقلت!قلبذالمتمددة.الوسائللذابينالاسلامككاذا

المسلمين:يدفىألبرىوتعاذانيما"ا،سلام

بظرقةتعذيبهمالىأوا،سرىقتلا)ىتعمدالقديمةالشرائعكانت

ولىالتريخوكتباذلالهمأوبالناركيهمأوأجسامهممنجزءلتقىفعتى

الأنسانية.جبينيخلشبما

51يهب!يوصىالقرآنفجاءالأسرمعاللةبحسنأوصىالالهلاملكن

وصلةماأقصىومذاا)1("فداءواماببمنااما":تمالىألثهيتولى

5،65يك2الش!رحسمورة)1(

.،ية7مححدا؟(هـورة
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تعذيبهيمأوبقتلهي!الاسلاميأمرنلمبا،لهرئورحمةرعايةمنألاسلام؟الية

والحديثة.اليمابقةالثرائعفى"الحككانكمما

المسلمينيدفىاسرىبقياذاماحالة

وحسنالأسيرىعددلتقليلعدةوسائقباتخاذالا!لامأوصىلقد

ذلك:فمن،معا!لتهم

الأسيرىلفكالدولةميزانيةمنجزءايخصصأنالادولمقرر-لاأ

!.ةالفرضلهذاالزكاةمنجزءاجملوتحريرهم

عليهاوالحاملينوالمسعينللفقراءالصدقاتانها":تحالىاللهيقولة

السعبيلوابناللهمبيكوفىوالظرميناالرقابوفى!قلوبهم!المؤلفة

إ.،)ا-(ا"حكيمعليمواللهاللىمنفريضة

:،!تعالىقولهالبرأعحلعنأيضاوجاء--7!

مخ2منالبزولكنوالمغربالمثمبرققبلاوجوهكبمتولواأنالبرليص!ا"

ذوئحبهعلى.المالوآتىوالنبيينوالكتاي!والملائكةالاخرواليومباللى

..الرقايبوف!والسمائلينالسبي!وأبنوالمسماكينواليتامىالقربى

.)2(المتقونهموأولطكر....

ظايبمافأفكحوااليتالىفىتقسطواألاخفتموان/":تعلىالله"ايقول-.،؟

!مأؤفواحدةتعدلواالاخفتمفانورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكم

:.،)3(ا"تعدلواألاأدنىفقكايطنكبممعت

منثعاءمالمجزوج1أنللرجكأباحالاسلامأنفكرةي!يناوهذا

العبيدعدد2تقلنوأولادهنويذلكأحراراأصبحنمنهن"انجباذاحتىلرقيهتا

فقط.بأربعالأحرازمنالزواجحدديينما

.06ية7البقرةسور(1)

-السية3البقرةسور!إ)؟(

.النساءسور)3(
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تعلنى:دثة21يقول

"لكتةفممالأالمؤمناتانحصناتينكحأنطو،منىيالمشصلىومن"

.)1(؟المؤففنةفتياتكممنايملكم

تملى:يقوك

الأزف!منعبوزيهتبزوتحريرهالأسيرفكأنوفلك،(رقبةفذ""

أثرالثوماالعتبةاقتحمفلا":هىوالايةالرغ!ةوالحياةالجنةالىوالضيق

"!)(2(!!.،ا"مهـقربةذايتيطمسغبةذىيومفىاطعمأورقبةفكالمقبهما

تفالى:اللة1يقؤل

قلوبكبم.فئىإدنةيفلمإناالأشرىمنأيذيكمفىلمنقلالنبىأيهايا"

..)1("رخيمغفورلكبم"والثهويغفرمنكمأخذمماخ!ايؤتكمخيرا

أيضا:ويقول

.ةو؟ايمانكمملكتوما.كر...اخسمائاؤتالوا.لدبن\)0

حسنةمعا!ئةالرضقمعأملة

اعليةالنبئييقوكخسمةمماملةالرقيقمعاللةعلىالاسلامحرصر!-وا

لملكهمث،ءولواياهبماللهمعقدخؤلكماخوانكم":ؤالسلامالضلاة

..،(تكسونحماواكسبوهمتطعمونمماذطعتوهغاياكم

!01أيمانكبمملكتفيمااللهاللهالسلامعليهويقول

أجرالك7ككعملهمنخمادملثعنخففتما"خر2ثبميفحديثاوفى

.ا"موازينكفى

!كالسلامعليهالنبىويقول

اخوانكي.هبميظيقلاماالعمكمنيكلفولاوكسوتهطماولللمملوك

1..25آيةالنمساءسورة)1(

.01ية7البلدلورة)2(

.07آيةا،نفاللمورة11(
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يأكل!.مفأفليظفهيدهتحتأخوهكانفهنأيديكغتختاتئةنجعلهمخولكم

فأعيفبىهمهكلفتموهمفانينببهمماغفوهمو،يئبسمماوليلبسه

علي!أاللهصلىالله.رسولوصي!ةلاعمامةكلت:عنهافهرضىأئسيهـتول

،.:،ةالوفحضرتهحينوسلم

.الصبلاةعلىوبالمحافظةبالأرقاءالوصية

."ايملكبمملكتوماالصبلاة"والملأمإلصلاةطيهيقولط

نجتماك!!ملولكنوأمتىعب!يتقكلا)\:وال!سلامالصلاةعليهويقول

."وفتاتى

جتى-بايرتيتئأججريكأوصانى":والسلامالصلاةعليهالنبىيقولقر

."تستخدمولاتستعبدلاالناصأنظننت

4.("عتتهنكفرتهضربهأومملوكهلطممن"خز7حدشالأوض

المسعلمود!!،الثسريفالحديثوفىبلعبدالحرتكانؤالاسلامويقرز

.1،(تتلناهعبداقتلومند!اؤهمتتكالا

وللتهغوغدالنا-!امستمبدتممتى":عنهاللىرضىعمرلححيدنايقوؤ

،"أحراراامهاتهم

!أسثمبفى-أن+سشحى.أنى":وجههأثهكرمعلىسيدن!عنوروى

ه"المهربىيقوكانسالا

ثوبينبهالمثمترىبراهمغلابهأعطىأنهعنهيروىماأحسنومن

وحفاتيهةيأغلا!ا،نسيجاأرخاالضلامأعطيأحضرهحافلحاالقيمةمتفإوتى

ابينفسبكوتبيلشابلأنكبأجودهى،تىأحقأنتلهوقلا؟خرلنفدمه

.كبرتفتدأناأماالتجهيك

ايرخق:معاملة

:والمملام/الصلاة!إيهالنيىيقولي

."برتينإجر!لهكبنربهعبدةوأحمنسيدهنصحاذاالعبد"

وال!طلا!الصلاةعايهويقول

أ!لقمةفلينرلهممهيجلسهلمفانبطعامهخادولأحدكبماأتىاذا!
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.لاإ"أكلتيهنأوصأكلةأولمكتين

يسصوغلاولدابةعلىرجلارأىالر!ولةأنهريرةأبىعنوروى

نحمله.روحكمثكروحهأخوكهوفمانماخلفكأحملهاللىعبديانقالفلفه

خلفه.

والسلام:الصلاةعليهوقلا

/الناصأنظننتحتىبالرقيقيلرفقجبريلحبيبىأوصلىلقد"

."تستخدمولاتستمبدلا

منعضوافيهاعضوبكلاللهأعققرقبةأعتقجن"أيضاويقول

./"بفرجهخرجهحتىالنر*بئأححضمائه

":والسلابمالصلاةعليهالنبىيقول

عصبية.ال!دعامنمناليم!تا

عصبية.علىقاتلمنمناوليس

:والسلامالصبلاةعليهيصول

الأسز.هووالعافىا"العافىوفكواالجالعاطمموأ"

مالالهأنعلمتأذاعلىأواجبلعطاءقلتجريحابنعندوحوقك

،.واجباالاأراهمافقال.أكاتبهأنغلاصأى(ملاللعبدأىا)

والسلامالصلاةعليهوقل

تعليمهانأحسنوعلمهاتأديبهافأحسمندبها01جلريةلهكيانترجلأيها

.أجرانفلهوتزوجهاواعتقها

الرقيق.عددبذلكفقللالفنرعيةغيرالحربحرمالاسلامأن"كيفراينا

الثبرعية.الحربلثناءلبىالذىالريخقحاليكؤنماذاولكن

الطرقهذهومثلالعبدلتحريرمتمددةطرتااتخاذالىالاسلامعهد

يأتى:فيمانبينهسا
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!ئنلأاث

/!الخطا،اككأجمفارة

.)1(،مؤ!نةرقيةفتحريزخظأمؤمناتتلةومن":أدلهأءتعلىيتول./

ا-

باليمين:الحنثكفارةاب)

تعلى:الله"ايقول

الايمكعتدتمبمايؤاخفكمول!تأيمالكمفىباللغواللىيؤاخذكملا"

أواكسموتهم1أوأهليكمتطعمونماممطا!منحم!مينعثرةاطممامكق!فارقه

،.)؟("رقبةخرير

الظه!:كفارةاب"

تالو)لمايعودوننبمنسالهممنيظماهرونوالذين":تحلىاللهيقول

.)3("يتمالاأنقبلمنرتبة،فتحرير

رمضك:نهلاضااتتعمدالافطماركفارة(د)

ملكتفقذةوالسملامالصلاعليهالنبىأتىرجلاأنهريرةأبوروى

تجذنهلىتماكرمضانضامرأتىعلىوتمتقكثأنثهماقلاللى.رسوليا

فهلقللاقلضماليينثصهرينتصومأنتعمتطيعفهلقاللاقاتحتمقهارتبة

لا.قاكمسكيناس!تينتطعمأنكسقطيع

رتبة.عتقيمكناحديثاهذاومن

.29ية1النساءدورة)1(

.86ية2المدةسورة)؟(

ة.3!7ي!المجاثلةسورة/)3!



اعنه!النضتؤ

نةسه!تحريرةىالعبدحق

لكغنفسحهتحربرفىالعبدحقالشرائعمنثريعةأىققررلم

يد!وفذأنضسهتحريرفىالعب!حققررالذىالوحيدالدينكانالاسلام

يأتى:فيياذلكونفصكالاندملنمكمانةلرفعوحبهالاسلامسماحةعلى

الم!بعضيدفعبيمانوذلكحريتهستردأنللعبدبمكنالمكاتبة-ا

وف!نفسهعنفعيةالملهذاالنا-!احدلهيدفعأنأوعمل!منسواء

علىالمسلمونساروتدعبدهيحرزأنالسيدعلىيجبالح!هذه

،.النظمام!هذاعليهطبقهنأحدعنه.االلىرضىبلالاوكلنالنظامهذا

بحد!أى)موتهبمدبعتقهعبد،السيذيمذبهنظاموهوء:المدبرالعبد3-2لم

3ك!لأ!صلكيتيماينفكأويرهتهأويبيعهأنللسيدوليس(سيدهوفاة

ا،حبرا!عددجمزيدرلطريقةوبهذهبو!هالحنثمنهايثستمطريقةبأى

.الأرتاءعددويقك



-.أ-قيت.

أتسالسفقمفل!"

عنصكاتةرقةنيسلاسقراقأق

نحصريتتفرقةهوالمسلمينعندالالترقفئأن-الفلاسفةبعضيرى

نتيجة-يكنلمللأسزىالمسلميناسترظقلكنالأخرىالدوكعندكانناك!

غيأووالقرصنةوالرهنالخطفنتيبةأومثروعةغنراومتروعة"لحرب

علىيحصلككا،سلاملكنالقديمةالمصورف!لمالدوكاتبعتهفناذلك

ضروري!اجرأءقاقالاسؤفكانبالميلادأوفقط!ثروعةحربنتيجةالرقيق

الأعداءلشذيرامتخدمتسياسةوهىالمؤمنينعلىا،عتداءخطرلابحك

بديلس!هؤالاسترماقينكماالديقنث!رصذألؤقوفمبنبألحرؤبوالمفامرين

الاسنلات!لكنأل!رهبغدأوأفقتالانميذافىأنحروبقأعدةنتيجةوهوألقتك

الدين.ئثو؟مةميفف-من!أوالخيانةحلةفىالاالألرىقتلالىيممدلم

تاحقيقةرحمةدونالأسرىذضل.الدولمعظمأنمننراهمابخلافهذا

يغ-د!ىقدالآسيرفداءأنحيثالأسرقتكيرىكمانالخطببنعهرسييدنا

الالطم!/.ظهورمبدافىوهمالمسلممينضدويحاربثثيةمرةيرجعأنالىيه

غير:شيدنارأىيؤيدبماالكريمن2انقرونزلىقلة

فىيثخنحتىأنرىلهيكونأنلنبىككما"لا:تغ!ئاللهايقنى

11وهذالفديةأى!أ"إلدفيماعرضتريدون(توياويكونيتهكنأ!)الأرف!

المسلمين.لحاجةوذلكبكرأبىرأى

"ما؟!حكيم.عزيزد"الن!ألا-خريريذواثلهألذنياعرضتريلون!"

نظرءوانماعنصريةنظرةالرقالىينظرلمالاسلامأننرىذللثومن

كانأ.وأنهاالميلادأواللفةأو2اللونبسمببالرتيقيقتلملمايهديننثر

..!الخنيفالدينءمبادئنثروهىعليالناحيةالأسيرقتل

حوادثةكمانتهذهبل.ا،سيرقتلالىوقتهكليدلمالاللامأنكما

وليد!4-الرحمةمنتهىوهذا"فداءأومناما":تعالىاللهيقرلاذبسيطة

نحصوية.نبه

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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سبي!ليخلىلكىالح!يدةالطرقةيتلحسىكلنالسلامعليهال!بىاننيم

منالىينظزكاتكماالمسلمينمن/عشرةيعلممنسبيلطيطلقنكانلملأمرى

نيلأمثهكانتمهمالدنسمانيةجليلبعهكضومكالتالتىالعملاتالىينتسب

مراحيطلقوالسلامالصلاةعليهمحهدسيدناهوفهاوثنياككولوخى

عنبمية.فلكفىفهلالجاهليةنىالمشهورالمحسنذلكالطائىحاتمإبفة

الىينظرولبمفقطالتأديبمننوعماالاسترتكخىيرىالاسلاماننعم

ث!عبإ،اوجنمعهاوعرتهأ!لأصلهاليهيفظرلبملأئهعنصريةنظرةلملرتيهت

التنقيصفىسعبباالجاملونأوالمديونيعدهمماذلكغيرأوتبيلتهأو

رسولهم.نوحقومواجهكهاوالخسة

ئههذاالدولةفىالوظمائفأرقىالىالاسلامفىالرقيقبمضقبلغ

أعلىعلىيحصكالظرسىسلمانوهذاالولاةأكبرمنيصبحرباحبنيلاك

الاسحية.الدولةفىالمراكز

أ.،المسلميننفهل!اعلممنيعتبرالبصرىالحسنأبووهذا

هسيدهأبنةوتزوجعبداأبوهكانتالهندناتحالعزنوىوححهود

الحتيقىوالمؤسسالهندعدصةلدهلىملثهأولالدينقطبوكان

.عبداالهندنىالاسلا!يةللامبراطورية

عبداكانوالمملامالصلاةعليهالرسولاعتقهالذىثابتوزيد!بن

09الجيثىبقيادةالنبىاليهوعهد

هذايكنلبمبيئطلهن!رمحكليةزوجةلتكونالأتبزوأج!للسبالسحاح-ني

-.الجاهليةفىموجودأ

.امرأةأوكانرجلاالمسلمامترتاقالاسلامحرم!-،!

المحاربين.وغيرالمعامديناسترتاقحرم-7

رتيقةأ!عبدة!أمهمكماشاذا01لأولادهالرجكاسترقلقالاسلامحرمص-ول

عليه.اعتقتولدهاورنهااذاولأثهالاسترضاقلانهاءتمعهيلا

قريببماالثئ!خصمللثاذاولهؤاالاييترقاقمعتثنافى"القريبكأالقرابةأن-لأ!
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ومرث3والشلأعالصلاةغلنهالئبىبقؤؤخراالتريبخذااصلزأفحرم1

م.حرلهومحويمرحمذاملك

حر\العبدأصبحعبدهاعتلقهازلالسانهعلىجرىاذاالمالكانا"-100

والنية.القصدعلىتتوتفلاالحريةنان

الرضو:معاملة

*:لويونقجوستافايقوز

وأتغيرهبمعندمنه!خيرالمشلهينعندالرقةأنهوصادقاأراهالذىان

الثرقةفىالأرقاءوأنأوربافىالخدمحلمنأنضلالثرقفىالأرقاءحال

بابداصيفالونهالتحررفىيرغبوقالذينالموالىوأنالأسرلأةمنجزءايكونون

أ.،)1(!الحقهذااستمماكالىيلجاونلامذاومعرغبتهم

-البرئزكريا-الانسانعنخقوقنقلا-؟.95مى.العبربحضارة(111
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إلمبم!لف!صل!ا

بالميلادالرق

تن!!التىالنظماتباعببدالعم!دتحريرولائلاحدىبالميلادالرق

.الدوكبعضوثرائعقوانين!ليها

يلىكماذلكوتقصيلا

يعضراانذلكدولةكلضبعهاالتىالنظمعلىيتوقفبالميلادإرقأ

علبى.!لأخرىالدوكبعضتسيركطللأبالمولودتبحيةنظامعلىتسيرالدول

ورقا.حريةللأم!المواودتبعيه"نظام

:!رقاأوحرية!لإبي!بمالأ!لاد1تبعيةحالة)ب(

واالحريةحلةءفىوالدهحتبحالأبنك!نالمصرىلمانونطبقا:مصر

عبدايكونالمولودفانحرةمىوتزوجعبداالأبكان!لوأمهدونالرق

.)1(حرة!أمهكنتولوعبدايكونالعبدابنأنهى!القاعدةعبدااباهلأن

الحروبكترةلحالاتتبحايقلأويكفرالعيدعددكانلذلكونتيجه

فالمولودرقيقةأوحرةمنتزوجواولوالحرببكئرةالأسرىيكثرحيثتلتهاأ!

!.عبدايصبح

فان!رةامراةعبدتزوجفاذاورقاحريةأمهحالةإولودايتبعيابل

فان()رقيقة)عببةامرأةرجكتزوجااذأأحاحراويصبحأمهيمبعالموليد

الحريةيكتممبونأنهبمغيررقاأوحريةأمهميتبعون+مهمعبدايكونالمولودا

.)1(1ححورابىقلونفىجدماوهوالأبوفاةبهجردالقانونبقوة

يقرلاذالسقامحمودالعكتوركتبفىأيضابجاءحاالمعذىهذاويؤكد

حرالحرةفابنأبيهدونأمهوالعبوديةالحريةحاصةفىيتبعالطفككان،"

،.31(1"حراأبوهكانولورلمجقايكونالرقيقةوابنعبدأأبوهكان!لو

.صالأبننسبةفىمصرقمانونعنبابلتلونيختلفوهنا

.118لإصيالبسقايحمودللدكتبىر/)1(.الفظبم

..15؟!!طلبأنجوصوفىدالنظم11؟(

ص.8.!3صالسقامحهودرالنظم)3(
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بالميلاد-والرفىالروملن

مقكأفىغرنناهعماي!تاذعجطه!ارومانظا!افىالرقنظامكان

لأسيب!حريتهيفقدثمحرايولدوق!رلقإقايولدقدالانمعلنأنذلكوبابك.مصر

واضا!االفرعوئىالمصرىللقثونخلافاأنهذلكوتغصيكالميلادعلىشحقة

منكلتالرومانعفدرقي!ايعتبرفلهالقليمةلالشرلمئعفىالعامالاتجاهبع

51حراأبوهكانلوحتىرقيقةأممنلد4

بحل!لم.ذافالحبرةرقيقاأبو،كانولوحتىحرافيولدالحرةابنواما

وطعقوحية..الحريةحالةض"!م

العامةوإلقاعدةالهبدأوالرقيقةبزواجيعترفلاالقلون/أنذلكوآية

بحالةوالعبرةالأمحلةيتبعونشرعىغيرزواج"تولدواالذينالأولادن11

الحهكاوضالاالولادةوقتالاعتبمار"وضعتوضغوكانترومانىتديهاالأم

وتطبيقاالحبريةفىالتوسعلممبيلوعلىالانسافيةالأفكأرانتفاراأنرأنه".ا،

لهكأشامتىمولودايعتبرالجنينبأنالقط"ل!للمبدأوامتناداالرفلأسبب

فىلكهفى!صلحة

الؤونفي"ابتداءسالتالتىا،غتبارأتهذهعلىبناءفانههناومن

أمهكالتمتىحراالرقيقةولمجداعتبرواروماضالميلادىالثمالثا

لحظةثقتصرقيقهأصبح!ت!لوحتىالححك"!ةانناءوجيزةلفترةولو!حرة

01ا(/أ"لولادة

.؟6.صبمالسقامحمود-النظبم)1(



-66-

-!الثاطظالنصل

ووأجباتهمالرضيخقوقئ

،الحقوفهمنلهوليسمتاعا.الدولمعظمضاعتبرالرقيقكانوانانه

مئل!الحقوقبعضاعطتهوالعرفالققماليدالا/اننسء

.لعيدهبيتضىمولوداككاذاخصوصايقتلأنلهلي!!-11

01بيعهفىالحريةمطلقلهليس-21

يتصرف!أنفللسيدحربالحزكالأأواشترىلاقدا!رقيقكاناذاأما-3ا

مايبينالذىهوفالعرفمحرماكاناذاوكذلكالتتليدبحمسبفيه

(.المحرمعلى

،يحصلأنأوسيدهيكانببأنحريتهيثترىأنالهبد"يستطيع.-4ا

وناته!بعديعتقهبأنسيدهمنعهدعلىئحصكانوهو)الأدبار

.سيدهوفاةبعد

أماأحراراي!تبرونأطفل!نبهميأتىومنعبدلممنتتزوجأنللحرة-5

ولكنهالقانونبحكمالحرأبيهيمبموتأحراراخيمتبرونالأحةأولاد

تبن.عقذبغبرتركتهفىيئناركونلا

اك!الأخقوقط

مصر:فى

.كمتاعاليهينظزولاكأنساناليهينظركان-)؟!

محدوداهالعبيدعددكان-21،

خلاف!علىأسبرةولهطيةذمةفلهمحددةاقانونيةبثسخضيةيتهقعكان-3،

روما.فىالحالى

أجنبيا.يعتبرالرقيهتكمان-ء41

نجيمللدكتورالمراقحضارة-القديمالأدفىوالثوقمصر)1(

.03صميتثيل
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بلولاءجميعايعينونأنهمقىالأحرارمعيشتركونالأرقاءكان-5

للملك.والطاعة

:وروطاليونانفى

كرامته.أهدرتوبذلكللمحيدملكارومافىالرقيقكان-11

للقيا3العبيدالىو،حتيبهمالحروبلكئرةالمددكثيرىكائوا-2

03المهنوبعضوالخدمةبالزراعة

01والاققصاديةالاجقطعيةالحياةف!ضع!دورلهمكلن-3

والرهن.والقرصنةوالخطفالحربالرقيقهؤلاءمصدر-4

المعامنةفكانتالأرقاءطبقةغيرطبقهمنأنفسمهميعتبروناليونانكان-5

01سيئةماحدالى

لائقةغيرصمحاملةيعاملونكانوالأنهمالحكمضدالرقيقثوراتكثرة-6

.سبارتكوسثورةاهههاعدةثورأتلذلكونتيجة

الرقأنهاء

ا!4منالرقيختنىهل

القديمةالدول!ممظمفىواسععاانتشارامنتثراالرقكانكيفعرفنا

الر!؟فيهاعتبرالذىالوقتجاءحتىاليهحاجةفىالدولهذهكانتوكيف

اءلدولى.اقتصك1عليهيبنىالتىا،سس!قأحد

الرتيخعلىخررهأنالاالمزايابعض!منخية-!ماالنظممذالكن

ؤانتشالهمالأرتاءطبقةتحسينالىوعمدتالأديانجماتولهذاأعظمكان

.قاسوهالذىالظلمحن

نزوفهمثمالثلاثالسهديةللاثيلنالسابقةإلتثحريع!كبحضىوبدأت

ترفعالتىالنظموضععلىالعولنىالتثبميح!بضوتبعهاالثلاثالأثهان

لم01الظبقة.هذهكاهلعنالظلم

،(البئحيريةالتفنرقةبل!الا!::ء!



!!لطرؤءهذهوأهم

ال!قديمةالدولموغيرهلامنوبابلوروماواليونانمصرأنكيفعرفنا

الرتيق.لتحريرالمبدىاحدذلكواعقبرت!للرقيقالحقوقبعضأعطت

موقفاالرقيقجانبالىفوقفتإلثلأثالسماويةالدياناتجاتثما

خىالرقيقحقوقعلىالمظمعنداذلكبيناوقدالانسثيهوا!كرامةيتفق

،.الثلانةالأديان

لتحسينالقوانمينبعضتصدراللاولبعض!!فتجدالحديثاالعصرفىأما

الغانه.أوالرقي!خلى

بلارضمرتبطنزراعيينعمالاالرقيقجهلعلىفرن!اعحلت:فرنسا

حتىذلكعلىالأحروظلالرض!صندسجةأعلىوهمولهل(!-حمقعليهمؤيط!ق

.مينامقتمرانعقدأنوماقالحضبضالأ،قاءفأعطتالفرنسيةالثورةقيام

.صوتجارتهالرقالغىحتى1815سنة

بذلكوثيقةأصدرتبأنهاوذلكالفائهالىالما!اعمدتوكذلك

ا-.،ا.833سنة

القوطكثرةبسببذللثفىأبطتأنهاولوالرقاسبمانيأالغتوكذلك

لم.!الزراعةفىيستخفمونكالواالذين

الرتيقهبحقوقالخاصالبابان!لر

:ااتجلتر-

كثرحيثالرقموجةحدةلتخغيف/الخوانينبمضانجاتراأصدرت

.3تطترأ.التابمةالافريقيةالم!متعمراتبسببغددهم

الجنوبيةروالولايك!لمتحدةالولاياتث!مكبينالحربقالت:أمريكا

..حتوقهيعض!!الرقيقنلبأنوانتمت5!186معخهالعبيدنخعؤقأنبض
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لميلادا

في--6

%متهااالرت!ىظبقةحلالأصلاحقزايخظبعضىأصرت.:لومانى2

،01الديوقبسبباالأطفلأبيعتحريمعلىا!!مل

ثهالؤخوفىمعالعبيدتتلعدبم

وكانهالزيانالامبزاطؤؤأصدرفاكالذىالعقوباتبعضتخفيف

أحذمحا!لةأساء+ن!!الرومكأحدنفىأنهحتىالرقيقبجانبيقف

..العبيد

،.خاصة(حالاتقىالاالعبيدخصعدم

ب!.041-سنةكتلوقوالزناالفواحثئىفىاستخدامهمعذم

كعبد.مسيحيايستخدمأناطيخهودىلي!!

.)1(الطبيدمركزتحسينالىالدميفسظائيةعيدت

تيلةالقرونثىظفزنتخاصةملسفةلبايونانيةنرخالسنسظلية)1(

-.أالميلادبعدماالىوامتدت
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يلاؤالش!لى

!هاليود

المثتارالشعب

وقد!درجةأقلالئنمعوب-بثىوأنالمختارا!فعبإنهمأليهودأدعى

اليهوثأالفلاسفةبضوكقابكوالتلمودالتوراةمنبأقوالهذأادعاءأيدوأ

:6-91/5الأصحاحلهىإخروجاسفرغىحاءوقد

بيز2مقخفةلىكون!نعهدىوحفظتملصوتىسمحتمانفلان"

ا!!تدسةوأحةكفةمهلكةلىتكونونوانتمالأرضكللىفانالثسعوببخييع

:،/؟الأصحاحفىالتثنيةلهمفرفىوجاء

تكونوألكىمن/!حرالحإي!كورمنوأخرجكمالربأخذكمقدوانتم"

ه،،اليومهذأفىمايراثثعبله

؟:7/ل!الأص!حاحأيخاالتثنيهسقرو-فىض

."للربمقدسشعبلأنلث"

التثنية:سمفرفىوجماء

نئ!مبالهتكونلكىالرباختاركوغدالهلثللربمقدسثصعبلأنك"

.)1(،(الأرض!وجهعلىالذينالشمعوبجهيعفوقخا!!ا

اللاويين:سفرتىوجاء

.121"الثتعوبمنميزكمالذىالهكمالربأنا"

،:أيضاوجاء

منميزتكموتدالربأنا-تدولعلأنىقديسينلىوتكونون"

.إنم(لىلتكونوا)3(1الثسعوب

01لأ/13؟التثنيةاسفر!(11

!.لما؟02اللاويينمهض)12

ا!/../026اللاويينسفر31(



--؟-301-

!.8"-7/1التثنيةسفرفىوجاء

لتمتا!كهمااليهاداخلأنتالتىالأرضالىالهكالرببكأتىمتى"

والكنعليينوالأموريينوالجروث!يينالحيثيينأمامكمنكثرةشحوبادظرد

ودفعههـمنكوأعظمأكثرنهوبسبعواليبوسيينولحوويينوالفرزيين

تشفقولاعهدالهمتقطعلا)1(تحرمهمفانكوضيربتهمأمامكالهكالرب

منابنلثيردلأنهلابنكتأخذلاوبنتهلابنهتمطلابنتكتصاهرهمولاإعليهم

مقسىث!عبلأنك002عليكمالربغضبفيحىأخرىلهة2فيحبدؤرائنى

!.بر)2(الهكللرب

الث!عهبككمناخصثسمبالهلتكونالهكالرباختماركقدايك

التصقالشموبس!رمنأ!ركونكممق-ليعمراالأرخ!ثوجهعلىالتى

ايحمالرل!محبةمنبلالئنعحوبدممائرمنأقل+لكمواختاركمبكمافسعب

،بأئكم.أ!سمالذىأ!قسموحفظه

اللاممامية:كتابهفى(لازإراالعلامةيقول

اللهوصاياعلىوالمحافظالقيمالمختر"وهوالثعبهواصرائيلأن"

باقىوأنالمحبوبالأبنوانهحلفااللهمعأقامالذيإلوحيدالتنعبوانه

!."العماليمنظرنىاليهودمنمرتبةأقك/العلم

15اليهوثيةالثنريطةفىالمرأةامزكزكتابنافىإ"تحرم"معئىانظرا(!

*.8-لإ/1التثنيةسفر)؟(
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الف!ىالض!ل

((مقساليصدىالشمب!))فكرةانتقاد

حقدسا.ثمسعباليساليهودأنتثبتانتقاداتعدةضناك

:1،11/8،المزمورفىبجاء

.،(ا!لحقيدعونهالذيندعاتهجهيعمنقريبالرب،)

التال!عة:الا-يةالمزمورنفسفىوجماء

.،صنثعهكلعلىوحراحمهللجحيعصعالحالربا""

،:ا15،-ب!.2/32المزمور/أما

."جييحاتلوبهمجابلوهو،الدهننف!راالجميعاعطىاللهأن"

ةا؟أيوبمفروجاءض

."اللهبتعظيميقضىالذىالقانونللج!يعخرف!اللهان".

:ث4د/2!يونسدهنرئىوجاء

."جميحماتسعهمرحمتهوأنويسا!همويرححهمالجميعيرعىااللىانإ"

اليهوديكونوكيفيهودىغيربلدوهىترثيسىالىاللىاأرسلهوقد

ومرةالفرعونىالألحرنىمرةفهىبالظلمملطخوتلريخهمالم!تارالله/تعب

والاثعوريين.والروماناليونلنحكمتحتومرةالبابلىالألرئى

اليهودنبىيسمولمتمييزبلاكلهاا"الأممنبى"أرمياالنبىسصوتدا

"تخرجأنوقبلعرفتكالبطنفىأصوركأنقيك"ارميامسفرفىجاء.ركط

."للأممنبياوجملثكتدستكالرحمكق

علىيدل"وهذاعضرهفىالمعروفةالأمملجحيعالنبىحزتبلىوتنيأ

،.ةأيامهفىالمعروفةالأمملجهيعبلضطلليهودنبيايكنلمحزقبالإلنيى

ا،دوميشهالىأرسكاذاليهودغيرلشهوبأرلحفكفقد.عويدباالنبىأ!ا

لليهوديكنولبمنينوىشببالىأرسليونس!النبىلننعرفونحن

الكريم.ن2القرذلكاكدرقد
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غريضهذلكوعلامةالمختار/اللةننمصا"أنهمليهودأدعى"جالختان0

فقلوأاليهودلأنخطأوهذااليهودلقسيه!ظهرالختكأناى.الختمان

.)1(1المختاراللىقنحعبأفهمالمحريونيدعلمذلكومعممرعن!الخقك

الموجهةالانتصأت

:ألالبياءأقوال

عاموصالنبىيقولإ-ا

اسرائي!4أصعدالمالربهحولالهمرائيلبنىياالكوشيينكبنىلىالتم

الرل!السيدذاهوقبرمنوالا-راميينكفتورمن!والفلسطينيينممرأرض!ثمن

.)1(ا،رضوجهمنوأبيدهاالخاطئةالمهلكةرعلى

لما!لحبشة)الكوشيينونعبيتسماوىالرائيكنمعبأنذلكومعنى

يقرال!علولىالنبىولكنجة!؟أقكمعتبراكانالذىالأسوداللونذوووهم

ثحعببما!وبيمانالمخقارالثمبأنهيدعىالذىأسرائيلىثحمببينفرقلاأنه

النبىأنحتىالأتقياءهمالمختارينولكنسواءاللهأماموأنهمالكوشيين

ءالقرباتمنتقدمونهماالىينظرولمقلوبكمالىينظراللهان:يقولعالوس

"الذئ!الرباومنبلباطلالناصأموالوأكلوالسرقةالظلمأسماسهاالتىا

والمعوزينه2اءالفمرمضاجعوأقضي!انتنيم

"؟حزثبلطالفبى--!2

ثئعباأنأىحيثهةوأمهع!ورىأباهلأنيتفوألااسرائيلعلىيجب

أنلأعلىذلئهيدؤكهاالث!مموبباقىعنحغتلفاه!لىامنلي!ر،اسرا3ليل

شابينمنضامرائيلىافهالىولاءتئقسبسماوىأصكمنليستالرائل

،.والحيثيينالعهورىهمااعدهين

بواكئ(مندلهيمدموما.تقدتثهابخواكيرنفدمعتدنااسرائيلان-3

."متجولاأرا!ياأبىكات"يقولأشجلرهامئتجك

للهؤلف.الخقان،)1(1

6/7-8.عاموس2(لمفرإإ



-70013،ث

*نت!دتوالع!و؟

أركاث4أربعةمنأباتاأخذآثمخلقعندماا!لىأقالتلموذمرنج!يقول!1)

نأليبينوذلكوألمجضوأسو!أحيرمختلنةالوانمنالترابوكانالأرضى

راحدةهوحدةكلهالبثبر

الياباليونأ-يمتثدعلنكمامؤلهينأنفسهميعتبرونلااليهودان(ب)

-ةتوراتهبمبهأتتوحالمحين!بممببكانتفاخرهمولكنوالهتلريون

فانولهذاالمزاهـ!صمب؟ول،؟ولولشعببأنهميخبرهماللىاان(ب)

ضعامثعاغبتنمبانكم"السلأمعليهموسىويقولا،رضيعطيهمالنافه

لثه.ثغباأكمريكونأنيخشىوانه)1(عرفتكمي!ومهنالئه

ن!يقولاللهانالتثنيمةلهفرفىجاءماعلىوقحلميق!اا!راشفىجاء(د)

جميعاأنكمألاوضباطاوشيوخماوقضاةوؤصدمنكماخترتأننىولو"

ا.،"!سواءاحامى

ا!ريوتكاناذايضولونمذالكنفقدلعشعبأنهماليهودأدعى(117

هالشعوبافضكوأنهممقدساشعباأنفعهميمقبرون

يسهؤأنيمكفهفلاالجرمانىالمعرقالىيغشىلمم!نأنالألممانقالكما

.يدعوتأنهمكمالشهموتكلمالمالياخىولدوأنمعستواهبمالفيرضأومموهم

.)1(الحيعنوقالملياأت

لوفز.مارتنواللينىا،جتماعىالمصلحتلى(ب)

أ!سالت!هىالسكانبين/والمسواةالحريةوجعكاخوةالناسانإ

.(،الأختيرفكرةوألضالفوارقحطموبذلثه

أ!3"هئا،65*ء"لأدربىلكنيسةالقمسيمترفأإب)

الفتصيريهنى!مببماككوالذىلهمالهااليهوديحتبرهالذىاللهان!

.،إ/21التثنيةسفر)1(

.61صحمى-دوح-*لمحرالىأ؟(ا
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خايجب"(القالمةالمسسائلىتحلولكىفقطلليهودوليدرلمللجميعااللةأنلصقوك

.)2(ا"العالملجحيعاثهبأنالييوديعترف

:مختازثعبلثهليص!(د)

منتسبؤنجميصاالبفرولنواحدألانسانأصل!أنعلىأنعلهاءاعترفة

قناسلواالبثوجميعأنعلىاتفقواأنهمكماالناطقهالانسانعمامأصل"الى

.ر.!.!)3!ا9صل1هذا+من

ياتى.ماا،جنبىتعريففىجماء

بمروزويكتسبالرائيل!يسكنالذىالاسرانيلىالأجنبىهوالحر"

القيدات"ببعضيقومأنللحر.يمكنوكذلكاثيليةالاسروألعادأتالثضافةالزمنا

ليد!الامنرائيلىالثئعببأناعترافن!ثةبلاوهذاالجميحيقبلاللهان-حيث

الههؤ"واللهاللهاإنبعوبهىكلهاالفوبأنبكفقطالمختاراللهثصعب"خو

.56/6،7!الأصحماحأفن!عياشالنبىبهأدلىماوهذأالثهعوب!ض

:.عاموصسفزفىجاءماذ!ك3و

؟المخقار"اللىفن!حباليهودهل

متهاةة2فيانتتلدأتالعبلرةل!ذهوجهفقبكلا

و؟ينبينهمبالمساواةيعتقدرنأنهموذلكأنفسهمينماتضوناليهود(11011

منوالعمونيوز،المؤابونكلانففلازمنيةنترةبعدذللظكانولومكيرهم

والصوتيين!للمؤابيينيمكنقالتالتوراةولكناليهوذعندالممتاقةغررالثعوب

فهل/العلأشالجيلقفىالر،ائيليينيصبحواوأنالاسرائيلياتمنيتزوجوا!ت

اليهوديدعيهالذىالسطوىالقثونوهكللزمنتخضع11،ختيازفكرةكطت

دينيا.نصاوليستأسظورةالمختارالشععبفكرةأنأمالزمنبحسبيتغر

المتهودالمولودأنوهوالاجتماعيةبالعدالةيتملهتقلألونهنمالث(/.).ب.3

)1(

،هحقىممدوح-الأعراقأ).3(

!3(

2ع،5أءا5آطا!!3!.!7

ول؟ء6ا*أ!اولأ!،إ.



لهفعكاوقى1/46.؟الخروفيسفزفىجاءكماالقانوقأماملواءكلهموالغريبا

بينمبمايئمتسدوهؤلاءيعتبزفكيف135/36العددوسفر؟/؟2،!اللاويين

بر51المختازالثسعبهمفقطاليهوديعتبر

أصحبأ!مندرجةاقكسضيف3وضيوفةأ!سمهميطتبروناليهود(ب)(

.مختاراث!عبالي!ىاليهودىالثمعبأنأىإلمنزل

فكراخ-يومأبرهمقبيلةفىيتمثلا!تاراليهودىالئنععبكلن(د)

3،/-إ.،نصبرانياو،.يهودياليسأبرهموأنالتوحيد

ولأغ!اليهودالههواللهاان"ورنبطالرسوكفييقولالمسيحيةأما

متعدياكنتانولكنبالنامولهىعملتلوينفعالخثكانأيضاويقولاليهود

أفلاالانسانحقوقيحفظالأظفككواذاقلفاختانئاصلزفقدللناموص

الشحي!قدسيةعدميعنىوهذا"3/92اأصحاحبولص!"ختاناقلفهيعد

.؟ليهودىا

يصلحلاالعمالمأنأئ"الأرخىملحأنتغ""الممسيحيقوك:المسيحية

الممميحيين"أنالمسيحىالدينعلهاءيتوككهاالاخثيارهووهذأبالمسيحيينالا

الامتيازاتكلأضاعوااليهودلأنداليههمنبدلاالمختلراللهن!عبأصبحوا

انهبم!االلهأبنماءأنفسهمعلىأطلقواكهاالمختارأاللىشععبجعلتهمالرت

/101المخقارون

أ.ا،(اللهأبناءهمفمأولئكاللهبروحينقادونالفينكللأن"روميةنىجاء

أمة-ملوكىوكهفوتمختازنجنسانتموأما"ا:الأوكبظرصتىوجاء

-نورهالىالظلمةمندعاكمالذىبفضائلتخبروالكىاضنماء!سعبمقذسة

01"اللهثعبفأنتبمالآنوأماقكونوالب!قبلمنوالذلينالعجيب

ا!سللالم:فىالاةتقادات

العزيز:كتابهضىتمالىاللهايتول

م!"-المنكبرعنوتنهونبالمعروفتأمر،نللناصأت-بتأمةخيركنتم"



--01؟--لا

ايضنا:7ويش

.ا"وسطاأمةبجعلناكموكذلك"

و*سلاميةالمسيحيةالعيلنتينفىجاء!ابيناأنبعدانيهوديقولماذا

هوأومنأاقثد!!الثبعن

فاقضكيفبيناانوبعد،والفلاسفهالكتابآراءبيناأنبعدوكذلك

أاليهودىالثصعبقدسيةبشأنبعض،بعضهمالبهود-ملماء



.-أا--+ا

الثدثر!ذ

ومعناه*خقيار

الاختياربمأننصوكأننودالاختيوفكرةعنالمخظفةالآراءبينماأنبمد

أكرمكمفكربهاأموروتعبرفصالحاتصلانتىالأمةهىمالأمةأنصحيح

وأخلاققويموسلوكصحيحايمانمنأكثر!تعنىوالمسألةاتقعماللها!عند

.مختارةأمةفهىالدربهذاخملىتسميرأمةفكلئظيفة

أنهغبسببشعبهمعلىاللعنكيصبوناسرائينىبنىانبيماءكانولقد

الكونميينوثعبيتسوونلاانهمانياؤهمقال!تىاللهعنوابتعدوازاغوا

.الشموبأحطالممنبرون

(1متسشعيالموود))أسصرةنتمح

أهم!نوالقىاليهودىالث!عبعلىمتعددةثار1الأسطورةلهذهكان

:أصثارما7

أفضلأنهممنهماعتقاداالشموببقيةعلىالاستملاءولملكبريماء-11

.-!الشموب

كثيرفىيخالطوهمفلم!العالمفاعتزلوأالانعزاليةتسلطت:الانعزالية-لى2

مناطقفىالاقامةالىأيضادعاهمومماالزواجمشلالأمورمن

بمالجيتو.بمدفيماسميتمخموص"

.)1(أمميةفظرةالمالمالىنظرواأنهمقم

أنهمأسسلىعلىأنفسهمعلىفاغلقواالاندكاجأوالانصهارعدم-3

.الش!حوبمنغيرهمثونمخترشحب

خز2لفعبوليسرلماللىمنالمخترالشعب+لهمبدينهمالقبشيمعدم-،

لإ3!01م!!بد*ران..محهدترجيةبيورانت.وك!تأليف-ةالصبابى.قصة(.1.)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


أ.-ا12-

التبث!ئعكمانالتىألمسميحيهالديانةضدوقفواولذلكدينهميعتنقأن

السرائير،بنىأنبياءأن))ولز.كلجالمالموي!توؤاهتهاماتطأبرزمن

التبثسيعوهوألاالعينىبواجبهميقوموألم+لههمانبياءوليسواسامة

الله"بدين

ا"،ودنسنجس"أفهبممثلدنيئةبأوصمافالشعوبهنغبيرهموصفوا-5

البزكه.لأنفسهمجحلؤابينها

2الأخرئالثسعوبأموأكاكلحلنالىالمقدد!الئنعباأسطورةأدت-6

فكرهتهب!ويكذبواالعلمعلىيحتدواوأنالثحزعيةغير"الطرقبكل

.الأخرىالثحوب

المعهدال!يوحنافعلضوادينهميخالفبدينيأتىنبىكلضدوغو!هم-7

الأمفىيهـتفولموحاكهوهالمسيحضدوقفوأ(السلامعليهيحىسيدنا)

والذئوسلمعنيهادثهاصلىمحمدسيدناضدتأمروابلالحدهذاالى

المسلهودةمثلهميقك"ولمبالتقوىالاأعجمىعلىلمربىفضللاقال

الذئالمخقاراللىلشحعبوجودهناكفليسلذلكونتيجةمقدصننهب

هـ:)1(الأخرىالانساليهوبين!هالجينهمتحوفاكأاليهودعليهتبنى

؟.(2خبنوبئص7ؤظظاهـص!سبتئيفائيلاسبروالعمالم!ةالصهيونية(1)031!".



شة3ياكالع!ا

اتأطقيا

المنصبرية(التفؤتة-فئلىأ11





له*دادفصل

ألاليقةتعريف

وأحدابجتهاعىفكر!أوواحده!فيجمحهبمالنال!تمقمجهوعةالطبقة

واحد.دينىأو

لأنإلسياسةفىتتدخلءلاالغلبفىلأنهاا!حزب.تخالفوالطبقة

اجماعية.ناحيةغزضها

تقاليذلهاأنتعتبرطبقةكأانحرثالأخرىعنطبقةكلوتخقلف

عليه.تحافظأنتحاولخدرا!جتماعىومستوىخاصه

يأتى:ماأهههامنألببعدةالىفيرجعالطبقيةظهورأمحبباما

البراهمةطبقةبينالهندفىنراهماملرونلك:التاريخيةالجذور-!ا

بلاىمنأرقىاصل!نانهاالبراهمةترىأذالأخرىوإلطبقك

.الطبقات

51الديانة-21

.ةالثرو-!3

التعليم.-.،

"0/1لاستممدا-ء

مصرفاالطبقات

المهذننى،الطبقكنظام.تمرفلممصرأنالمؤرخببنممظميترر

عثيمةالثالنةالألبرةحتىميناالملكعهطمن(تبدأغترةوهىالقديمالفرعونى

لنلإ..تذكزفؤأرقهنماكتكأولم!يقةعلىتتميزأ4طبتةا،لشرةهذهفىيكنولى

.11(وعظيمووزيراومزارعجانعدداللبينفرقيكن

ول4!كاأ،ءا"لاع51هنأط"ا3لاطههلإول.ث!ولكالاطلهء!895ول48(!ا"

01السقامحموبد.تأايفالنظمتاريخأ!)2



!-16-ا!-
العبيهكانوانماالمصريينمنعبيدظبقةهنائةتكنلمانهنرىهناومق

..الأخرىوالبلادممربمين3تمقوكلتاتىاالحروبنتيجة

+-طبقتانهنككانتافهيقولوناذآخرونعلماءالراىهذاويخالف

الطبقةأماالعددقليلةالحاكمةفلطبقةحعمةوطبقةالث!عبعامةظبقة

تعا!لالطبقةهذهوكاشاولعمالوالصناعالزراعفتحوىالتنمعبعا!ة

صوفىالدكتوريقولهماذلكويؤكد.الحاكحةالطبقةقبكمنحسنةحعا!لة

ليسوأنهالقانونأماممتساوينكانواجييع!الأغراد-أفيمن)2(طلبأبو

الذىالملكلسلطةتمييزدونيخخصعونالجميموأنآوعالةأئنرافأهنك

101السملظات!يديهبينيجهع

بمضفىيحدثكلنأنهالاالطبقاتبينتهييزهناكيكنلمأنهصحيح

ليدوميكنلموهذاالاتطاععهدأيامنثطهدهفلثهلكنالمساواةعدمالفترات

/.(الوقتب!ر(الا

الطب!اتةمنمتمددةأنواعانشطهد!نالمصوالاغريهتحكمعهدفىأما

نكمان:

..الاسكندريةمثلالكبرىالثلاثالمدنيسكنونالنينوهمالاغريق(11

الثلاتهالمدنهذهخىمنهبمطالفةاستقرتالذين:الأ!جانبالاغريق)ب(!

مصر.ريفي!كنبعضهموكلنبهاالموأطنةحقلهميكونأندون

بعذالطيقىالسعلممنالأخرةالدرجةفىوتأتىالمصريينطائفة(1ب)

-.الأوليتينالطبقتين

الحلاصهالألرةالىتتتمىلأنهاكثرةامتيازاتلهاالأولىالطمائفةوكانت

8السخرةوأع!لالضرائبببع!قمنوالاعفاءالعلحةبلحقوقتتمتعنكانخا

اعتمدو!الحكلمولكنالامتيازاتبعضالالهمايكنهلمالثاليةالطائفةأما

لهب!لهم!حتولذلكالحكاب!ليتجاملهميكنلمثمومنثولتهمبناءنىاعايهم

،.امتيراتلهاتوميةوجمحياتجلياتبت!مكليلى

.016.صبى!الببأنجوصونىد.النظم)1(



؟-117-
والتىالدنياالطبقةتعتبزوكالتالمصريين-ظب!قةفهىالثالثةالطبقةأ!ا

بشىء،تتمتعأندونوالضوائببلامواؤالدونةخزائنلتهلاوتتعبتكدكانت

وككا.الأخريتكالطبقتانبهاتقهتعكانتالتىالحقوقاوالامتيمازات*!ن

.)1(للمغلوبالغلبمعاملةا!ريينيعاملونالبظمالسة

بابلفىالطبق!نظام

بابلبينالمساواةمبدأقرزحمورأبىقالونانالمؤلمرخينبعضيقوك

بلافىفىعليهعثرحمورابىقثونأنبدلل!لهاالخاضعةالثموبشكأ

.)1(لبمابلالخاضحةالبلادمنوهى!بلام

تسحبمحمورابىتانونانيقولهمالعلماءبعضالرأىهذاوعارف!

يماوئعظيقاتثلأثابىالمجتهع1

والنبيكالسيدمعناهاأيلوموأنالسيادةذاتالطبقةوهىطوم19-1ا!

الحرفوأصحابؤالتجمازالززاع"تضموكاصاالاحرارطب!ةوهى

لمجلس\ركيزةشعدكثتالتىالبلاذحالسنىيثصحتركونوجميعهم

1،1الثي!وس!

فىتقفالتىالوسظتئ1لاالظبتبماوفنىا"الموثن!كقيؤب!"(الثانيةالطبقة-د2!

حقالطيقةلهذهوكانالعبيدوطبقةحرارا19طبقةبينفالطربمنتصف

أحوالهم.فىوالتصرفالملكية

وعلى7رووكلمةمنهاالفكورعلىويطلق:الا"رقاءطبقةالثالثةالطبمته-3

أضو.الاناث

يمرفودطكمالمتاعه!بلثخصيةلهمفليسىكبتنراليهمينظريكنولم

بينهعويفرقلمالكهميدفعفالقعويضضررعليهموقعوانأصحابهمبأسماء

يثنيرمطينيالوحاويحملونهمالعبيدصسيمويدمغونهمرؤوههمئنمعزبقص

فىتمصتعملالتىالثنخصيقكالبطماقةوهوالممال!اسموالىعبؤديتهمالى

.الأيامإهذه

.37صالحليمعبدمصظفىد.-مصرفىايهودا)1(

.هحهورابىوقواذطنبابل!)1(
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بعدثالملكعليهمي!تحوذومنالملولاأسرىالطبقةبهذهويبحق

.4بالحرفىأنتصاراته

ءجزهحالةف!ا،رقاءطبقةالىالوسعطىالطبقهمنالفرديترولوقد

طبقةالىالشخصيقلالتبنىانكارأنكحاالديونحنعليهمادخععن

..لهتنكرتأوانكرتهانزوجتهاسترضاقحقللزوجوأنالرقيهت

نظمهاأنالاللرقيقالحقوقبعضأعطتوان.بابلأنفلكومعنى

عنوالعجزطبقةالىطبقةمنفا!تحوكالرتكنرةالىأثتالرقيقتجاه

.،الرفيقعددزيادةال!أدتهذ.هكلللزوجالزوجةوتنكرالقبنىانكاروالدين

أشور:

فقطاثفتببنبطبقتينقعترفآئنوركلأشا

هالسكةطبقة-ا.6

المبيد.طبقة-؟

،:ظيقماتئلاثةالىالسكلى.قمعحواالمؤزخينبعضأنعلى

.-الصادةطبقه-01

الأهالى.ظبقة-!؟

العبيد.طبقة-3

طإمنلقتتكيالأهالىطبقةوكانت

.الأعيان-أ.4

/001النقباتفىالمنقظحينالصنماعةرجل-2

.أحراروهموالحرفالمهنارباب-3

بالأرضى.المرتبطونالأقنان-ا،

خرآءمنبذلاوكانالديودقوسجفاءالحربأسرىن5وهمرف،ءالى-5

،!الوضيحةالأعملبتأديةيقومونوكانوارأسهبمنعروحلق؟ذانهبم



--11!3-

*سلام2ا!س-طل

انطبقاتة!نظامبأنالقديمةالعمورفىالدولسائرعنفلرمرأامتمازت

تقسيغاكاناذوالئإيلالتفييردائمكلنبلواحدةوتيرةعلىيمنيريكنلم

لآراعاثالثةومرةالدينلرجالثالمجةومرةالسلطةلرجلىمرةيخضعالطبقك

الفرلعنممهبأنالمقدسةالكتبأحدىوهىا،ستاتذكرضثلاالفلاسفة

طب!قك.أربعم!تيتكون

الدين.رجمالطبقة-ا

المحماربين.طبقة-؟

001الحراثينطبقة-3

01رالصناعطبقة-4

.)1(واحدةطبقةوالرابمةالثالثةالطبقتانتعدالأحيانبحف!وفى

الثلثةالقرنفىالساسانىالعصرفىخامسةطبقةظهرتوقد

."دبيرأن"الكظبطبقةهىالطبقةوهذهالميلادى

يلى:كهاالساسانىالعصرفىالفرصظبقاتوتتكون

*.الدينرجاكطبقة-11

.الحزبرج!طبقة-2

.الكتابطبقة-3

.)؟(والصناعالفلاحينمنالطبقةهذهوتتكونالفصحمبطبقه-ا،

كلآشى:فكمانزرادشتالدبفىالزعيمعصرفىالطبقاتنظامأما

.(فبروان2)الدبنرجلطبقة-11

.(اتثبنيز)الحوبراجالططبقة-2

.الزراعلمجقه-ب!

.الصناعظبقه2:طىرابعةظبقةالىيش!يرنصاوفقرةوهناك

1601صابخثسابيحىد.-والفارسيةالحربيةالحضمارتينالتقاء1()ا

!مراجعةالخمثبيحىترجمةكرستينتأليفالسالانيينتدريخ)؟!

.15صىعزأمالوهابعبدذ.



-.؟ا،-

وهؤ:السماسانيينأحكمعهداواخزفىإثثانظامالىبناينتهىثم

،.الدينرجالاظبقة-ء"ة

.الحربرجكطبمها-21

الكتب.طبقة-لا!

ء.الشعبطبتة-341

أقسبم:عدةالىالطبقاتهذاهمنظبقةكلقسمتثم

أ!أضسابمثلاثةالىوتنقسمالدينرجاكظبقة

.".الحكام-أاأ

".،الحكاب!"ذرجةمنأقلوذربتهمالقياد-21

01الزهادا،-/3

الى!فقسمتالحربرجلطبقةأما

!.االفرسان-"(

الرجالة.-21ط

وهذاخحسالىالطبقماتي!ممنزاهالفر!!فيلسوفآؤهومانو

بعضىويرئمانولمذهبالثمخضتحملقوةأسال!ىعلىبنىالتقسيم1

أخلاقى8أساسعلىبنىالتق!ميمأنالمؤرخين0

لديانتهم.كأسماسدخلتاحتىوا!ناربالنورالفرلىديالةتأثرت

العينرجلثترىولذاالطبيقاتتقسميمضكبيرأثروالنارللنوروكان

كلىذلكوأندينىأسالن!علىثلاثطبقاتالىالفمارسىالمجتحعيقسمون

نمثلاطبقةلكلمن!النارأنواعثلاثةهناكوكانالعاملينبهذينباتصالها

فريع.آذرأ!سههاخماصةنارلهمالدينرجاك(1)

51ثركيت1اسمهاخاصةنارلهمالحربرجال(ب)

.)1(جهربرزينآذراسمها.الزراعنار(!ب)

.)؟(مزلكأيامالطبظتنظم

.35صالسالمانيين)1(

فىالمش!اواةضخاصمذهبلهالفرس!فلامفةمنهومزدك)؟(

،.والنساءالملكية



-ا!؟اأ-

يقصلىوكانوالملكيةالنسب-عحلدينعلىالايرانيةالجهاعةقامت

والملبصالمركبنىج!يايظهرالتمييزوكلنحدود.محكحةالشمبعنلالنبلاء

والخدم.والنسماءوالبستانوالمسكن

تنسر.كتابنىوجاء

ميزتكماوالزينةوالمركبباللباصوالمهنةالمحترفةعنأ،ثرافوميز

للرأصوالفطماءوالسراويلالعظيمةوال!ورالحريرنجثي!ئشدهم

.الأثرافمزاياوكلوالصيد

ومعكلهاالجماعاتتللأمنأعلىبدرجةيتمتعونالخربرجلىوكان

مزدك-الدينىالفيلسوففان.الطبقىالتقس!همأبمداقبومانو1أن/زرادتنت

الاجتماعيةللعدالةخ!مةأوالشعبلمصلحةبهاينمادلملكنهبالمسواةنلدى

كمانتوالتىدعوتهلتنتتنبر)إتميزةالطبقاتعلىالدنياالطبقاتلاثارةوانحا

الشيوعيةهأمسالى

المسل!بةبحقوقهمالدنياالطبقاتعرفمنأولمزدككانهناومن

قماليحيثالجحيمبطنهاوفىالمساواةظاهرهافىكلألتالفكرةهذهلكن

.والملكياتالنساءبث!عيوعية

!مابهفىالفرلى!طبقاتيصففانهالمسلمالفقيهالجاحظرأىأما

:فيقوا!"ارتاجول

أ:أقسامأربعةالناصجملازدثبهـالملكان

.الملوكأبناءمنالأماورة-!ا!

النار.خدمةوهمالنسساك-!3-

لم.لمنجيوناوءيهطباا-ر3

.)1(وأضرابهمالمهنوأصحمابالزراع-أ،.

.85ص!هامتنىالساساليين)1(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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:وا!طبقات.ايوناإن

تىة71التننىعلىاليونانفىالطبقاتنظلمكان

نفسه.اليونلىالشعب(لاظبقمات1)

غيرهبماومعهمالمقيمينبروالباليونانىالشحببينطبقك("أب

.الدوكمن

طبقتين:فكلأوابينهمضيمااليونانطبقاتأما

اليونمانى.الثسعبباغ!فتشمكالثانيةوالطبقة.الاثينيينطبقة

وتفاخعالتنمهبافىمندرجةأعلىنفسهاتحتبرالاتينيينطبقةوكافت

أقلسههمولذلكأجنبيةشعوببد؟فحمزوجالثانيةالطبقهدموأندمهاينظء

.الانينيين-مندرجة

الذيا!البربرمندرجةأعلىانهمجهيعاالبونكيرىأخرىنماحيةهـمن

.هألزراعةوكفلكوالحرفالصفاعاتبحضوأداءاالنرلبخدمةنيقوموكافوا

أفلاطولأمثلفلالهفتهمأقوالنشيجةاليوناتفىالطبقكنفسأتوقد

151أرسظوو

الانتقليمكنانهق!انهألاطبقاتنلاثالثعبافلاطونقسموقد

الطبقةالىالحراصأولادمنينزلأنيم!تبأفهوذلكأخرىالىطبقةمن

طبقهالىيرتىانييكنأخرىنلحيهومنانحطاطافيهيلحظمنالثمافية

.الشهبأولادمنلهاالأهليةخيهبتوسهونمنالحراص

وه!الشعبباسسميسميهاوالتىالثالثةالطبقةعنافلاطونويقول

ا،نتماجمصادرتتملكأنفىالحقلهاانهاوالتجاروالصناعالزراعظبقة

دونالرةينثمئواأنالطبقةهذهولأفراديستفلوهاوأنخاص،تطكا3،تهو

الزيادةلمنعالمواليدمراقبةللحكامولكنالنسلبتحديدالحكماميقيدهمأن

الرمنغيرفىأطفادالحرا-!أوللشعبولدفانالسكانعدذفىلمالينفة

للمدنيكفلالذىالمستوىشالسمكلتعدديظلأنالفيةلأنأعدمواالمحدد



أبأ2(يع!ث

بقنشئة.وذلكتازةالمهالطبقةانتتس!اءفىنظريةلافلاطودقكاذتكى،السعاد.ة

الخاصحهالمؤممساتم!وبوخعولالتهمنذتهأصعنالطفليننهصلاذالطفل

يقاتفىفلاالرحاةشهوا!عنهمتزولأم!رتهعنبعيدافينشأا،طفذلتربية

فكرةنتنأتالنظامهذاومنللدولةملهـ،الطفلىويصبحوالفضةالذهب

لةالنسقوتحديد.خاصنظامللزواجوأصبحألرةوجودوعدمالثيوعية

والنسل.الانجابحيثمنخاصةنظرةللمرأةنظركهاقواعد

الدولةتهـقومالتىتلكمثلهـمتازةطبقكهناكأصبحتلذلكوشيجة

منهاولكلوالتجارةوالصنماعةبالزراعةتقومأخرىوطبتكدتربيتها

فخم!ة.مهحك

أسمعليهاويط!فممتازةطبقةهنك.أنأر!طوالفيلسوفيرى

بخدمةيدقومأنقبلبلادهبتدمةويقوم!ررجلوالموأطن"الموأطنون"

01يزاولهاأواليدويةبالأعملىالقيماماىاينزلأنكرامقهعليهوتأببىمعائنه

والأعملءالمنازكغىبالخدمةتقومأنهاأرسطوفيقولالحبيدطبقةأما

اليلوية.

!فطبقكوجودعلىمتضقمانوافلاطونأرسظوأنكأىكلههذاومن

عنصريةوأنالطبفمات2هذهمنلكلميزاتونجودوالىاليونانىالمجتهع

طبقة.لنىخاصةميزاتوالىطبقاتالىالفعبتقسيمثنيجةنئنمأت

خلقوأنهذكياخلقاليونلأمىأنأرسطوفيرىالطبيقاتنثصوءسبأما

والقيام!-للخدمةفخلقتالبربروخموصاالأخرىالطبقاتبينطحثهاليكون

العليا.أللطبقةاللازمةالموادبثتاج

:والطبقاتالرومان

ظبقتين:الىروماخىالنامى!افقممم

.العا""وظبقةالأنئبرافطبقه

تذكزقيمةلهايكنولمالأرقاءطبقةوهىثالنةطبقةهذدكانثوان

رقصهؤاتساعالحروبكفرةبسببتزداداخذتلكنهاالمجذمعفى

العبي!ضمننلاثلهرومانىكلأنالىالأمروصلحتىالرومانيةالامبراطورية

لخلحته.مخصصون
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المامةظبتةبخلافالميزاتتىالحقلهابنالأ!ثرافآظبقةوامترتت

الأحوالهفتحسنتأغسطسالاطراطورعصرحتىذلكعلىالأمر!وظل

الىيهدقأكانالذىعثرالائنىالالواحقمانونصدوربسببالاجتماعية

ككمالهيظهرلمالقانونمذالكنوالعا!ةالأثرافبينالمساواةتحقيق

الأراضىقوزيعونظمالزواجمدسائكمثكالثغراتبعضلوجودبتنأنهصدر

لاتعليم.الكهنةاحتكارعلىالقضاءإو

بعضقاثخح!وأم!تالميلادىالثالثالقرنبهدالحمالةتحسنتثم!

وتحسنتعثرالاثنىقوانينفىكانتالتىالثغراتتلكلسدالاصلاحات1

العامة.وطبتمةالأفنرافطبقةبينإنعلاقة

:ثكليقوسا!مبراطور

نظا"نثرمثلالميلادىالثالثالضهـنخلالالاصلاحاتبعض!تجت

للجميعالرومانيةالمواطنةبابوفتح(المحافظماتأى!النومكالمحلىان!م

الامبراطوزنرىنممطلقاتطبيقااللامركزيةوظبيقا،قليةامتيراتالغاءقم

اصجعاذ!صا!روماالاسكندريةأهالىامتيازاتعلىيقضىدقلديانوص

نص!مودتحملونسمواءقدرعلىالضرائبيدفمونرومانييناطذجنم!لجميعا

المالية.قدرتهبحصبكلالمرخاالحكمخىكامل!

الرومانمنانعلياالطبقهامتيرات!لىفعلاقضىصذاهلولكن

/.لاأقل-الحهـقيقهدرجةفىمعقبرينكانواا!ذينالممريوتحصلوالاغريهتوهل

واليونلن.الرومانيدفعهالمبينحاالرأصضريبةيدفعونء،نواالمحريينلأنا

والطبقاتالفذ

دقيقاتطبيقاالطبقاتنظامطبقتالتىالدءلأوائلبينماتالهندشمتبر

واعتنقالاسلامدخكأنالىالهندفىبهمعمولاكانالنطامهذاأنوكما

أبجزاءمعظمفىالنظ!هذااثرقلقأومحامهاالاسلامىالدينأهلهاحعظغ

!01الهنديةالقارة،ثنمبه

يأتى:كهاهىالاسلامقبلالهندفىا!طبقاتوكانت
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-الكهانأئالبراههةظبقة-"

ة51المحيلربةالطثفةوهىالأكثشريةطالفة-2

م!سائل-بتوفيزضومالتىوالقجرالزراعطائفةوهىالفيشحيهالطمائفة-3

والمحاربين.للكهانالعيشى

ولم!خاصةمهنةلهاوليدساالطبقاتأحطوهىالشوثراطائفة-لأ،-

وهى!حاجماتهاأحطفىالسابقةالطوائفخدمهالابمهللهايحترف

لأ..)1(المنبوذينطانفة

طبقك:الىالسكلنشقسميمأسب!

منةوفدواالا-ريينأنالىطبقاتالىالهندتقعيمالعلماءبعض!يرجع

هؤلاءواعتقدالحكامهمفأصبحواعليهاواستولواوكأكأوهاالهندشممالبلا!

الشعب!وأنعلياطبقةفنشأتالهندىالشمحبمنمرتبةأعلىأنهمالحكام!

الدنيا.الطبتةهو

الشحب!.علىالأمربادىءفىاثرتوقد:الحضارة-ا

نوعلك!وأصبحالهندالىالمجلورةالسكانمنثحرهاجز:الهجرة-/2

مماغرهممنأرقىأنهمفريقكلوظنخاصةتقمالبدالمهاجرينمن

..!طبقكظهههـرالىادى

بىهـوؤأدىمداخاصكيكلهموأصبحالمحاربينطبقةظهرت:الحرب-3

هـ.الفنحودرا.!)المحاربينطبقةوهىالثانيهالطبقةظهورالىالزمن

.الفيدىفىالطبقاتتقسيبمأسماصكك!قد:اللون-41

الوسطى.العصد؟!ف!الطب!قكتقسيمأساصكلن:الميلاد-5

!!.الاجتحاعىالوضع-ا!

.(1)التقاليد-7

النمر-المنعمعبدالثيختأليفالهندفىالاسلام11(

الىء165ءصغالهند(1)
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وطضالهندفلاسفة

ىأوسنيينالطبقاتمدمألةفىرأىلهمكانفلاسفةالهندفىضهر

:الطبقاتمنوموقفهـمالفلاسفةط!ؤلاء

-:بموذا

سواسيةكلهمالنال!تاعتبربكالطبضكبنظلمبوذاالفيلسوفيعقرفلم

عنشلبىأحمدالدكتورويقوكعنصريةمن!وليمىالمواهبفىءيتفاضلون

عندماماءهاالكبرةالأنهارتفقدكماأنهاعلموا"الطبقاتذجاهبهـذاموقف

النظلمفىالشصخصيدخل.عندماالأربعةالطبقكتبطلكذلكالبحرفىتصب

الشبريحة.ءويقبل

01النمالىيتساوىالرهبنةومىالرهبنةهوبوذااليهيدعوماان

الدينىالزعيملأنطويلاتدملمالطبتالتالفاءعنبوذاظسعفةأنالا

علىمحرماالزوجاتتعددكانالنظامهذاوعلىالطبتكنظامأقرمانو

،.واحدةمنأكثرمنالزواجلأحدهميجوزفلاالعمالطبقة

واحدة!تأكفرمنالزواجحقفلهمتعلوهاالتىالأخرىالطبقكأما

كله.الخ!والهزلةوالرهبنةالنسلتحديدفىيرى.وكان

هى:طبقاتخهمىالىالتنعبمانوضموقد

الله.أبناءوهمالمعلمون-111

الحلم.ابناءوهمالمتنمئن!ون-،2

المقل.أصحابوهيالتديسعون-3ا

الغيب.أبناءوهمالصديقون-!؟

الفطنة.أبناءوهمالسماعون-3

.اذيلزدىالثالثالملقرنفىظهراالفرسىا")دينرجالأحدمانز)1(

9أ؟طه"صبرآفئلبىاححدذ.الكبرىا،ديكمقارنةأ؟(!
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ظبقتين!الىالثسحبتسمحلوأنيرىبراونالحلامةأنالا1

التمسثماأنفممهم.يلزموالمالذينا،حرار3وهمالسحاعينظبقة-9

01والرهبنةوالتقشفبلأزهدضضىالقىالقاسيةديمغهمإيمبتعا

اففسهغيئخفونالذينوهمالمخلصسينمنينالممأى:الصديقينطبقة-3

العالمونبذالشهواتمنالتجردواالتعسفويؤثرونالنفسيةبا!ريماضة

)1(.طاقثهم1بقدروالصدقالصومدوامأنضسهمعلىويوجبونالمكى

الغاءالىترمىوالتىالهنديةالطوائفاحدىهى:الجينيةظائفة

الطبقك.الغاءمنالبوذيةتراهما!عتتفقاذأفهى)الطبقات

الفد:فىاطبقكواالاسلام

فنادىالاسلامدخلهاأنالىالهندفىبهمحمو،الطبضكنظمبقى

لأحدوليسرااللهأحامسوأسيهالنلىانوق!البلادفىا!طبقاتنظاملجالغاء

ءبالتقوىالاأحدعلىخضل

يأتىمافتجالطبقىالتقصميمهذااأساه!وعلى

منوهو/فالجندىمنهاالأعلىالطبقةالىترقىأنطبقةلأىليمى-ا!

أذىمهماالبراهمةطبقةالىيرضأنيمكنهلاالثليةالطبقةأفراد

الئانيةالطبقةالىيرقىالاالث!ودراطبقهأنكماخدملتمنللدولة

ضمنالأبدالىيبقىبلثر)ءأوجاهأوعلم.ناوتىمهماالنالثةأو

فيها.ولدالقىطبتهقه

طبقيا.السلفيرثالخلف-31

أنهم."اويقوكالجنع!عأسلىعلىكانأنهيظهرالطبقىالتقسيم-بم

ومحناهاحثكويسهونهاالألوانومعفاها(برن)طبظتهميسمون

.011!صالقلدرعبدحامد-اثفتزر(11

مبادىءلي!وكانالقاهرتعنىجينىوكلمةهفديةطالفةالجينية)1(

حتىبالزراعةتثنحتنلولمبالتجر"ةاثتغلتولهذأالحيوانتتلعدم!نها

.الحيوانعلىمثسقةللززاعةاستخدامهاضيكونل!
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انتقرلح.ثمالجنئسبحسبالققسيمهوالطبقكفىاذنالموأليدافا،!ك

.)1(وأ،نساببالولادةالأعقابالى

أاالطبقاتلبمف!أقامهحفلفىالسالعانيينالملوكأحذيقود-ا،

:الم!كقاؤ

أيهأأنتمبصائركمعيون!جميعاافتحواالملكاحامالحاضرونأيها"

طبقةمنكمأقلهممنالىانظرواالديوانورجاكالفدماءمنالحماضرون

وليشكرلمفيههوبمامنكمكلليقنعمنكمالأعلىالطبقةالىتتطهواولا

)1(1.منهأقلهمممنغيرهالىحين(ينظرفيهاهوالتىالمرتبةعلىالله

الذئالنظامهذاظبيقمدىعلىتدكعديدةأخرىفوارقوهناك

يأتى:فيماالفوارقهذهبعضوسنفصل-والمدنيةوالدينالع!قكيأبلا

ولكن2منهاأدنىطاضةمنأوطلألفته*تيتنروجأنالرجلعلى!1)

ويطرذالسترمهتوكمفضوحمايصبحالشمودرامنبواحدةيقزوجالذىالرجل

الاالشمودرانساءيتزوجلافثمهوالآخرةالدنيافىخزىويصيبهطالفتهمخ

أعلىطبقةمنيتزوجأنحاطبقةمنلأحدليسراأفهذلكومحنىالنئودرارجال

طبضةعداما)طبقتهمنأقلطبقة!تيتزوجأنلإرجلولكنطبقتهمن

اتحقادهمهوطبقتهمنأقكطبقةمنيتزوج.الرجلأنفىوالسبب(،التنودرا

وكل-طبقياأباهيتبعالولدأنأىخصائصهكلفىأباهيرثالولدبأن

11الثسودرطبقةعداماأىالثلاثالطبقكعلىفقطينطبهتالنظامهذا

فقط.طيشهمبينا،زوأجفلا(المنبوذينلى)

ويؤجربمالبرهيلقبروهبهاذامرة(1يكمافأ)يؤبزلمالهالواهب(با

كنابهب!فىطبحزلبرهحىمرةاففمالةويؤجرلبرههىوهبهاذامرتين

.(الفيدا)المقدص1

نى.لبيروا(1)

الخثايب.يحىد.وترجمة3-.3-كريستينتأليفالسا-اذيين)1(
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البراهحه،وامرمظلقاأمتثا،يمتئلأن)11(الشودرىعلىيجب(بب)

عليه.يحمذعهكأفضلهىالبرهمىوخدمة

مخذلكعلىكانولوزائدةثروةيجمعأنللث!ودرىيجوزلا(اد

..)2(بقحتهالبراهمةذى3مالاجحاذافالشودرىالقكرين

الصين

واالطبص!ال!عين

بينبالفوارويمترففهوبلطبقيةكونفوثهيوصالصينىالزعيماعترف

فكىوهنالهاليهاينتسلامنوهنكالحماكمةللأسمرةينتهىمنفهناكالنالس

وصر!واحدةمنزلةفىجميعاهؤلاءيكقنألا.العدلويحتمكسولوهناكمجتهد

..ءالطبقىالنظامجاءهنا

ل!،ا"إوالواجبكالحقوقيعمينأنالىكونفوشيوسبىالزعيموعمد

طبضة.

:كونفوشيوسرأىفىالطبقاتنظام

وأهـمرته.الامبراطور-انر

.الأمراء-27

.افاي!ث!ر-/3

.ال!نبلاءا-ا؟

الموتة.-5

.المعروفوزيهاالخممةطقوسهاابطبقاتهذهمنطبقةولنى

ارشاءأمامجامدايقفلا!ونفوننميوسنظرفىالطبقكفظامأنعلى

يكونلاالارتقاءكانوانالهندفىنراهمابمكسأعلىطبقةالىأثنىظبقة

ممينة.ن!روطوفقالا

.المنبوذ-المهملن-المترولثالمى!سكريتةاللغةفىالثودرا)ا1(

الهبد.ضالاسلام،(2(

"را-فىاصبىكبىففوثئبولبر!ا-!لا

العتصيرية!التترقة-،،.ا)
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فماضلةامدينة"ظسد!(الطبقاتحلاصلاحكونفوثئيولىالزعيموأراد"

اللةذلكبعدوجدأنهالاولا.مسودسعدفلاالمطلقةالمساواةمجتمعهايسود

يمكنالاماوهذا.القديسينمنسثنوهايكونبأنا،!حققلاالضكرةهذه

وهوالأولىفلممفمهالىواضطرمكرتهعنفمدلالبئنريةيحةالطبفى"قحقيقه

ظبقى.مجتمعطام

الطبقاتؤاليهود

هىالمحترةالطبقةأنذلثهالدوكباقىعنتختلفاليهودعندالطبظت

موصسيدناأنمنالتوراةفىجاءماالىذلكويرجعالدينرجال.!قة

أخرىقبيلةلأىوليص!لدينيةبلطقوسبالقياملاوىقبيلةخصالسلام!.ككلليه

ليستوحقوقا!تيراتالقييلةهذهلأفرادأصبحأنفلكعنونتجالحق!هذا

والطب!قةألدينرجلطبفةطبقتانهنماكوأصبحالأخرىاليهوديةلفقبائل

اثنتين.طبقتينمنوغكونالأ!خرى1

فىالحقلفاكانكهماوالسخرةالضرائبمنأمعفاةالطائنهةهذهكانت

..،الزراعيةالمحصولاتوبواكيروالعتنمورالصدقاتعلىإنحصول

واليقالي.ولأراملوالمعوزينالمحقبجمينرعايةحقلهمكمانهذاومقابل

.أخرىقبيلةلأىليستخاصةومدنملاجيءلهموكانت

.باليهودالمتعلقةالأخرىالطوائف

التفصيل.ببعضعنهاالكلاميمكنلاوىقبيلهغيرأخرىانواعهناك

الحقوقةبجميعيتمتعوهولاوىقبيلةالىينتمىلاوهوالحرالمواطن

المؤاطنين.منغيرهمعالمسواةقدمعلىوأنهالضطونية

منمولوداالثخصيكونأنالاسرائيليةالمواطنةلاكتساب!يثترط

امرائيلية.اممنيكونأنأوالرائيليينأبوين

الاسرائيلىءاطنالموايكلتمبونصفةفلاالأدوميينكالمصريينوالأجمانجاأما

الاسمرائيليةالديانةاعمتن!همبعدوحتىألالزائيليةالديائةاعتنافالاجممد1

الدينيفهيمالئلتالجيلبعدالاالاليرائيليةالجنسيةيكتسبونلائأنهم

/.+.مكت!ببيىنجها



ب!-

في-

--.0،1131--

الثانىابفضلا

الطبقتنظام

وعالوبة!م!زاياد

قذظويلةمدةالهندسادالذئالطبقاتنظامانالعلماءبمضبقوك

طبقةأعلىوهىالبراهمةطجقةكلنتاذالعبثمناو!نديةالدايةلةحفظ

حفظتوكذلكالتفييرمنالهفديةصالطضحفظالىتعهدالهندفى

.(.)11وثقافتهاحضارتهاللهند

علىفبقيتوالابلامالمسيحيةمثلاترىديماناتتقبللمأنهاكها

21وعرفووديلتهاالهندحضارةفىيؤثرواأنأمكنهمالمسله!ننلكنحالها

الطوأئفةوباغىتتساوىأنيجبالبراهمةطبتةنجأنالهندىالئنمعب

الهنديةالطوائفعددتقليلفىواضحاأثرهظهرالاللامتأثيرأنءحما

..الأخرى

طبقةكلوأن2اقتصادىأسا!!علىقما!الهندفىالطبقاتنظامان

لعملهمحبامينثحمأشبابهمنذعحلهيعرففردفكى"خاصعه!إلهاكات

لطائفته.9

.الدمنقاءصيلة

..الطمائفةعاداتتدعيم

تعاؤنهناكيكونأنقبلالواحدةالطائفةأعضاءبينتامتعاونوجود

الطوائف.جميعثين

لأي!حقهنكظيدررالبعضبعفهاوبينالطوأئفبينالاختلاطعد!

مسصوحغيرفالزوواجأخرىطبقةنساءمنيتزوجأنماطبقهمنفرد

.وأخرىطائفهبببنبه

.سيظلأنهظائفةأىأفرادمنفردكلقلدىالسثدألاتحظدأصبح

طائفت!.فىيتجهكأنهأىأخرىطثفةالىضبمبأندونطثنتهفى

مهحا!ح،)ول"أا!!لأ03!.يم8؟أ3!

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


ب!ا!--.2

لعيوبا

خماصر،عمللهاظبتةكلأناذاالشمبيةالنظمضداالطبقاتنطمأن-"ة

الئانيةنلطبقةالهندضثلاالبلد!صلحةفئقساهملاالظبق!وباقى

الطوائفبقىبينماالدولةعنبالدفاعالمختصةهى

لفردالجنودأحذلمسالممنوعمنلأنه-اللفاعنىبالمساهمةشوملا

مثلا.البراهمةطبتةمق

الطائفةعندالفكزملكةبفضلأخرىظبقةالىظبقةمنالترضعدنم-لا.

الطبقةالىيرتقىأنيهكن،الثالثةالطبقةافزافيأحدأنفلكالأخرى

..وعلمثقافةذاالثئخصكانمهنا.الأولنىأو3الثثية

طبقةلأنالأخرىالدولمعالهندعلاتهياياهمدالىالنظمامهذاأدى-3

وفىمحهاتتعاملفلاعداءنظرةالأجثبالىتنظزالبراهههطبقةمثل

؟ء.الفدمثلألدؤلةتأخيرذلك

للدولةولاءذوعضوايكونأنمنبدلاللطائ!تولاءأكئرالمضويكون-ا؟

يعضهبئمع!الدولةسكانتضامنعذمالىتؤدىكحاجريمةيعتبرو!ذا

البحض.

11وهذالدولةمنطىانفص!طلباتكثرةالىالطواثفنظاميؤدى-5

:..الهندفىنراهما

لاحدىقانوتفهناكالدولةوقوانينتتمارض!ثتوإنيرللطثفةيكونقد-،ث

مزيجايئنرببأنيقطهرأوالبلادألث!حخصيفلدربأنيقضىالطوائف

والحثمالةاللينمنيتكونالثرابوهذاالمقد"سةالبقرةثرابمن

تقضالتىالدولةقوانينمعيتعارضالقانونوهذاوالروثوالبو!

.))1(فقطالدولةحق"نمواننفىنجأن

ظبقتفىعضومنيضربألاالمنبوذعلىالطبقاتبحضقوانينتقضى-7

ح!ولأأ!ع4!،أ،ع.31!.،)1(



-ب!13ء-

وعثنرينأربحةعنإنسعافةتقللابحيثالثت!ودراظبقةمثلأخزئ

وسبعينأربعةعلىبحدالاالبراهمةفىطالفةعضوحنيققربأؤضدما

كك،الأخرىالطبتكالىبنتمىرجلعلىمنبوذظكوقعواذاتدما

المتبوذيمسهمافئىبلض!مل.النجإسةنفسهعنيزيلأنالمنبوذ!على

نجسا.يكون



-؟13ءت

اثفاال!ا0

الطبقةمظاهر

يأتى:فيماننخصهاللظبقيةمظاهربعضفناك

:.الاجقماعىالتجانمى!للطبقاتأن(باريتو)ا،سمتاذيرى-ا

أفرأ!.عنعبلرةليست"الطبقيةمميزاتمنأنهشومبترالألحتاذب-02

فىا،لممانيةا،رستقراطيةالأبرالىنظرنااذاوذلكأليراتهىوانها

.)1(هوهمممتوفنعهد

ومظماهفىمعنىتحددأسمىنمانية"لوروكنبترم"الأسمتاذوخع-3

.1)2(،الطبقية

هنكيكونالفالبففىاستثناءالاأعلىالىاظبهـقهالفرددخولعدم-ا؟

.(مراعاتهايجبقواعدبعض

فهثلاظبقاتتعتبزلامجهوعاتفهنماكطبقكالمجحوعككلليست-5

القجاريةوالفنركاتوالأحزابالتعاوفيةوالجحميكالمهنيةالنقبات

الرياضنية.والأندية

بصفةتجتمعوالتىا،ليفةالمجيوعاتالىتنتمىلاالاجتماعيةالطبقك-7

لاكفاحعبإءعنقهيمعلىحملوااذاالاماطبزيةالأفرادمختلفتثئىلا-في

.)1(أخرىطبقةضدطثترك

والثروخوالدخلا!ةمعيوللطائفةأ)نالاجقطعيينبعضبميرى-!!

والقدرةالمعيثسةونوعوالوظيفةالتنهمخصيةالكظءةدرجةوارقفاع

الطبقةأفرادزوجكبينالزياراتءتبادل!جرباوالتزاوجعلى

./)2(الواحدة

ر.،9ءا-ا:صنالمجتمعماتفىدرأسة)1(

-.83؟ا!صاالمرجعنفس.)؟(

-إجورفتئننبئجورجتأليف،4الاجتمأعبالطبقكفىدراسات31(

.،ثصوآخرينمحمدرضاأحمدترجهة

..المرجعفف!ى!!إ((-



رسثبالتابىا

بطة؟جاا





*وللض!لا

*جامب

الأجنبى:

11(المياسيةالجماعةالىينقهىلاالذىالثخصهو:الأجنبى

كا.بث!خصهالقانونيمتدلااولنلك

والمواطن.يلاجنبىبينالؤق

اليها.ينتصلاالقىالسياسميةالجماعةعنممزولالأجنبى-*-ا

وأكمدعالتقفىأوالحكام*تالحمايأيطلبأنا،جنبىيستطيعلا-2

اطن.الموبهيتمتعكلذىسياسىاحقبأىيتحقعولاعليهمدعى

.!ا(المملكةأوالملينةتحمىالتىالألهةعبدةنىيششرلةأنيمكنلا-.بم!

بالنواحىالخاصةالختوقاكت!،بطرقممارسةحقلهليمى-ا4

ية.تتصكلاا

بلاموالهمنوتجريدهنديةبدفعوالزامهمبرربلاعليهالقبضيمكن-ني!

السيالممية.الججاعةبتؤانينالتمسمكيهكنولااسترقاتهويهكن

معاهدةكونانيجبالدولةداخلمركزهمنالاستفادةمنلمجمكنلكى-3

حنعليهيحصكأنيمكنماتحددفيهايقيما!تىوالدولةدولتهبين

واجب!.منعليهمايهرفاخرىنماحيةومنحقوق

الحفنرىحمدالمجيدعببد.تأليفوالضالونيةالاجتهاعيةالنظم)1(

ص..؟.

البلادفىأرالثلاثالسماويةالديان!ظ!ورقبللمابالنسبةهذا)؟(

01اليومإلوثنية



-138-

والرقد!الأجنبىبينالفرق

.)1(الريقإقاغيرالأجنبى-11

)20(1.رصتأوخطفأوحربفألميرالرقيهتأ!ا!روبمنيأتىلاالأجنبى-3

..الجاسولحيةمثلالريبةبمإناليهينظرا،جنبى-3

.بثووطولكندأئمةأوملأ-قتة)قالةيقيمقدالأجنبىبءالح

مدة!مدريتصأنيم!كن،ول!تحرافلي!!الرغيقأماحرا،جئبى-و

خماصة.بننروطأومعلومة

المختلفةالدولفىالأجانب5ركو

مصر:فى

القرن1

ب!لا-

بينماالفترةألىمصرفىالأجنبىبمركزالخاصةا/لضترات!تنقسم

.الميلادقبلعثمهروالرأبعاالسادص

ا:ذلكومظاهرحسنةمحاملةالنترةهذهفىمصرغىالأجنبىعومل

أولمالفديةعليحهتفرضفلمكراهيةنظرةا،جنبىالىينظريكنلم

الأجانبمركزتحسنفىزادمهاع!لىكأنهاليهنظربلال!بمودية

ا،جنبية.بالدولمموعلاقةفزادوالتجرةالملاحةفىفاثمتفلوا

لمصلحةالظلبفىكانتبالأجانجاالمتعلقةالضيلفةلقوانيناصدارغند

ص01الضيوفا،جالب

ومواضنينأجالبهتمماكأبأنبتمللغجميغها-الدولتعبدهالهوجود

ببعضءبعضهاالدولربطالىعمدالمبادةتوحيداخناتونأرادنعندما

-الادارةفىوكذلأالقصرفىالوظثفيجعلأناخناتونأراد

الأصلهأ!الوسطاعتبارودوندلأجانببدنسبةحشىالند!لجهيع

ال!لخص.مئهينحدرالذى

الكتاب.هذامن-بالرقيقالخ!رالبابانظر)1(.

السابق.المر!رع1أ2(0



!لأ-!93-

غلاغات!ؤاقما!ةالمجاورةوالد؟كمصرفرعههـنبيناتصالاتاجرأء-ة

أد!رالدول!نوغيرهاالحيفيينوبلادوآشور.بابلمعقويةاقتصلدية

كماتالذىا،مرالأجانبوواجباتحزوقتبينمعاهداتايجادالى!

..مركزهتحسينالى31لفالبفىيؤدى

بةقامماتجديدوأ!ازيسبوخري!ى!مثلأتتاترنابهدجاءمنحاول-6

وهم)للاغريهتأمازبشفأقامالأجالب"ركزتحسينمن4قبلمناخناتون

أ!؟الهم+بتنظيملهم!ولحمهحنقراطيمر!شميتمدينة(مصرفىأجانب

نحاصة.قوافينوفق

الزواج"ضرومتىوالمصريكا،جانجهبينالزواجمسئلنظمت-7

وكذلئهاكتسابهاوكيفيةالفرديةالملكيمةمسائلنظمتوكذلكث!رعيا

الىنصلوكيفمصؤفىالأجانبمنيموتلمنالترككمثسكلةنظهت

النيل!يصحدوهوقبرصنىزيتتاجرتوفىأنحدثوقدأصحمابها

..)1(!!رصالىوأرلحلتهأموالهبحصرالمصريةالادارةفقامت

بابل:

حيورابىقالونيماسمالمعروفقانزنهافوضعتبالتجمارة.بابلأهتمت

كافئولوللأجنبىوأعطىالأجانبمعالتعاملوكيفيةالقجارةحريةفيهوقرر

منعليهمايدفعأنالاعليهوايسىالحسنةالمماملةحقبلادهمنمفايا

.ا(إبابلىفردكأىضرائب

والبلاطبابلفىانتشوالذىالمبدأهوالقثونعالميلأكانت-2

.المجورة

بعضههاالدوكبينونيقربلطوجبىدعلى7رامبةا.اللفةلاعدت-3

فساهيت.دوليهلفة.باعقبارهاأسياغربز!اءخىبهايتحدثكحانأذببعض

ةو"المساواةأ!!رب"أسالىعاكااثائمةاال!ووب"العلاقاتتقوبةفى

.؟23صالحفناوى-القلأدونيةالنظم1(1)ا

236،1صالحفناوى-إصظما)2(
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:انأير

-.!؟ا:-

وريبة.وشلثاحتقارنظرةا،جالبالىينظرونالايرانبونكان

يجبنروطهناكفهثلاا،جانجاوبينبيشهمتفوتهن!كمانكها

.الطعاممالدةعلىوثنىمعايرانىاجتهعاذاممراعاتها

الأجنبى.العالكعنيمتوالايرانىالعاملوكان

.(11إ)امحددةشروطابينهماالزواجأ!ذ!ا

:ليونانا

فعملتمنهمالتجاروخصوصاا،جالبقبولحس!نالىاليونانع!دت

سلا!تهللفردفمئتثم!الريبةبعينأليهمينظرككأنبمدضيافتهمكرمنخلى

الدولى.للقانونمبلدىءيوجدأنقبلالأصليةبلادهخمارج

المسكنللزائروتقدمالأجانبتحصخاصةلهة1وجدتذلكأههيةومن

ثموصولهمنا،وكابيومنىالأمرةسلأدةالىالزائراليهاويدعىواككل

مئالسبةمقبرةلهتوفرماتواذارحيلهعندوالهداياالكامىالطعاملهب-سل

الابن.الىالأبمنتحتذعلاقةنتنمأتوهكذأ

فكانتبهوجبهاالأجنبىوعماملتالقوانينهذهالدولبعضاقتبستوقد

كمنيمتبرمعينةررةاقامتهبهدالمسلواةصفكانقدمعلىالأجنبىشعام!أثينا

الئقريب!الىدعامماالمدينةخارجمنكأنهيعدولاالمدةطوالاثينافى2-يقيم

كحاكالمواطنالضرائبيدفعأنا،جنبىعلىوككوالأجنبىا"ثاطنبين

.بثسروطذلكككواناليوشلنيةمنالزواجحقلهكان

اليةينظزوكانا،سزمماملةيعاملا،جنبىفكاناسبرطةفىأما

الأجانببينالحيلولةفىجهدهماتبذلاسمبرطةوكانتوثكرببةنظرة

إسعبرطةهفىالأجنبىاقامةعدمعلىالعهكوكذلك+والمواطن

:04؟صالشاساليونء(1)



-!ا!أ-ا،-

ما:رو

ثأأجنبياكانلهواء.أجنبىروتلىغيرهومنكل.أنرومااعتبرت

فئرومابدأتوصحيثالجمهوريةعصحوحتىذلكعلىالأمروظلرتيقا

واعتبز-والبربرىالأجنبىبمينتمييرفبداالكثيرةفتوحماتهانتيجةالتوسع

الخف!مة-الدولاحدىالىينتمىالذىالرومالىغرالشخ!تهوالأجنبى

روما.لسلطان

الواتمة-الدولطاحدىالىيفتمىالذىالث!خصعلىنأطلهتالبربرىأما

وسكاث،.والبدوالجرمانبلادمثلا!روماسيةالامبراطوريةحدودخارج

حمايةبأيةالتع"نمحرومينالبربروظل.افريشهن!عمسالفىالصحراء

جنسيز.يحهلونمادامواالرومانيةالدولةحدودداخلأقامواولوحتىقلوئية

الرومانية.الدولةحدود.تدخللاالتىالدولاحدى

المواطنة:

الامتيازاتة،.بعضبحوجبهفيكتسبالفردعليهيحصلحهتاطنةالمه

أهئها:منوالتى

.الرأصضريبةمنيحض-!ا

.الطمخرةأعهاكمنيحفى-2

خمارج!الاجباريةالخدمةمنيحفىوكذلكالعمص!ريةاالخدمةحنيعفى-3

،.مدينتهم

11وبهذالقاسيةالجسديةللمقوباتالتعرضمنحأحنفىالفردكك-،

العنصرية.القفرتهتقليلأسب!منالمواطنةتكون

كاراكلا:قلفون

تقرثالذىلمحسقورهكاراكلاالامبراطورأصدرميلادية212عمامفى

البردية-فىجاءفقدالامبراطوريةسكانلكلالروماذيةالحتوقطحبمقتضماه

:الدلهمتورلهذاالاغريقىا!نه!تحوىالتى

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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معالرومانيةالجنس!يةصفةالروحانىالعلمضمننجميعمنحناأ)

تلىالتىالعبارةلسقوطونظرا)"إستأمنينا/1،جانبعدأما..الا!تفاصلا

فىالامبراطوزسجلهالذىالقحفظم!اهيةفىالث!راحاختلفالاحتفاظ-كلمة

الرو!انية!!جنس!يةمنحوممرجميعأنالثراحن/بين71عليهوالمتفقفرأره

المستأمنيبنللأجانبالسماحعدمتعنىلا"المسحنطمنينالأجانب1"عبارةإوأن

أمورمنأستثناءهمغقطتعنىولكنهاالرومثيةالمواطنةحضوقاكتساب

معرفتهايمكننالالذلكوتبعاالبرديةمنسقطتولكنهاالقرارفىوردثحعينة

مواطنينأصبحواالامبرأطوريةله!كككلأنالآنعليهالمتزقمنوأصبح

.)1(الدلهتورهذابمقتضىروحان

مناستنادواالريفيهـ!دأن"أىالقانونهذامناليهودالحتفلكوقد

.)؟("رومانموأطنينبفضلهوأصبحواكاراكلادلهتور

ا:والأجالبالي!د

اعتبروه5اليهوديةبلديانةيؤمنلممنكلالأجنبىاليهودىاعتبز

اليه!وديةالدياسةالوفنىاعتنقاذاوذلكما.شيئاالفكرةتغيرتثمكفرا

اعتناقمنأجيالاثلاثةمروربهدذلكيكونأنيثمقرطولاأجنبيايمتبرلا

يعتبرلااليهههـديةالدبالةيعتنتىالذىفالا"جفبىاليهوديةللديانة/انوثنى

يصبحونذريتهمنالثمالثالجيقفىول!تأولاده!لاهولاالوائ!الجا

علىفقطينطبق.القلأمونوهذأكالالرائيلىالحقوفبكليتهتع!ننما!رائبإيين

09خاصةئنروطفلهمالدولباقىأماوالأدومبجمناسنمصريهين

كالراواعتبروهوعداءو:يبهشكنظرةا،جفبىالىاليهودنظروقد

بهالاختلاطأومعهالتعاملوحرمواالحقوقمنحقبأىالتهقعمن.وحرموه

وأصبحبلاجانباختلطواكنعمانفىاليهودتولحعفمندمايدملمهذاأنضملى

للالرأئيلى.مساويايكونيكاد/ألى"جنبى

بصض"بلبلادايقيمونالذينالأبجانبلىهم-المم!تأمنينا،جلبأما

.إ؟7صوالرومانالبطالسةعصرغىممرفىاليهود)1(

".267صعالمر!بنفمسا)؟(
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أم!ل!لنضكعذاإخرض!سنوردهاحسلمةحقوقلهمفكمانتوعارضةنؤقتة

لليهوذكعكمامثلاحقوقاالأجانبتعطلبماليهودأنالثابتومن

!!كافت:

المقانونية.وثمخصيتهمأهليتفغمنيحد-أ!إ

بسبب!الالهسترقافبتوقيتتقضىالمتىالقماعدة"قالأجلألهبيستفيدلا-%

استرقاقهميعتبرولكنمعنواتشبعمدةوهىالديانةاختلاف

.)1(مؤبدا

اليهودية.الأعيادأيامالحقوقاببهضالأجالبيتمتعلا-/إ3

يتاحبل!برباالاقراف!بتحريمتقضالتىالقاعدةمنيستبعدلا-ا،.

.)؟(بربمااقراضهم

بعضقأن"علىالمختلطالزواجولاالعضلراتتملكللأجنىيجوزلا-ء

الدينىالتحفيررغم!ختلطةزيجاتبعضفحدلمخاعدلنت-القوأنينمذه.

قوانيناحترامعدموكات.3)3(الأجنبيكزواجنجعدميقضىالذى

.أيضماالملوككانبلماطالنةعلىيقتصرولمعاماالمخقلطالزواج

(.الدينيةبمتبهمفىجاءحامخالفينبلاجفبياتيتزوجون

:أليهودعندالاجنبىحقوق

همحدودةقانونيةبشخصيهالأجنبئيتحتع-!)1

أمواكلهيكونأناويجوز)1(أسرةلهويكونيتزوجأنلهبجوز-لى3

خاصة.

يلتزم!أنعلي!هكماالدديخيةالاحتفالاتوفىالمبكةفىيثصاركتد-بم

!.السبتبثمب"راحة

.3-15/؟التثنيةسفر)1(

..،22،2إلخروجسفر/)2(

التثنية.سفر،31/9التثنيةسفر)3(

3!.،21الخروجإ،.أنفر
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-3

+اليهودىالفكزفىالأجنبىهؤما

بأنيمطالب!اوليساسرائيكدولةفىمقيمغريبرجلهوالأجنبى

فعاليهودكانكماعباثتهنىحرايتركبلالاسرائيليهالديانةيمتدق

..عبمادتهمنىأحرأراكلوااذالفراعنةأيممصر

01)2،)الالبرائيليةالديانةيمتنقولااسرائيلداخكالمقيمهوالأجنبى

51يهودىغيرككمنكلهوالأجنبى

تحتما-ويكونطويلةأوتصرةلمدةالقاطنالنريبذلكهوالأجنبى

الملثةحالةمن!الهمرائيليةتبيلهأوعاللةأواسرائيلىمواطنحهاية

ملثهالىواشجهابنهوجهمنهربعاندماأجنبيامعتبراكلىاذداؤد

أخيثى.

الحل!يكونماذاولكنالوثنىموالأجنبىأنالثربعةرجليدعى

هثينكلأصحابيمتبر/هلوالاسلامالمسيحيةالديانقينظهوربعد

هووالذىا،جنبىلمعنىجديدتفسيزضكأنأمأجالبالديانتيمين

..الاسعلابماوالمسيحيةيعتنق

يمهى:منفهنهماسرائيكنىالأجنبىلمعنىعدةأنواعاضاكان

نبلتمراهـأاسيرائيلثولةفىالمضيمألأجنبىوهوالجر-11

.)1(طويلةلمدة

بسيطهلمدةاسيزائيكفىالمقيمالأبنبيوهو:نخرى-2.ا

الأكثر.عليأفمزوستةثسهربينتتراوح

المسآمن.-3

الأجخب:انواعبينقالفم

نل!النخرىالأجنبىأماطويلة.لمدةأودائهةاخامةيقيمالجرا،جنبى-11

أشهر.ستةمناكثرالبلدنىييكث

.551صر!اسرائيلىأوتسار)1(

اليهودية.المعلىفدائرة)2(

هههنأحا"ع!4+س!ول!هاه-وللهؤلفلرباا)3(
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غبنثدةبدونالرباماعداكثيرةبحقوقيتمتعأنالجرللأجفبىيمكن-3

كطالحقوقهذهمنبثصىءيتمتعفلاالنخرىالأجفبىأمابربايقترض

بربايقترضأنه

أننا*مموفىيعاللونكانواكفاحسمنةحعاطةيماولالجرا،جنبى-3

بها.اتالتهم

الام!رائيلي!والعداتالثقالاتالز!تبمرورالجرالأجنبىيكتسبقد-لأ؟

وهذأالجميحيقبكا!لثهأنحيثالعباداتببمضيقومأني!كنوكذلك

اللةنحعبفقطهولي!ى!الامرائيلئالثمحب-نجاناعترافنئابلا

.المختار

العنصيه:والتضقة*جامب

العنصريهالقفرتةتعرفلمديةاليهيهالديانةأناليهودعلحاءبعضيدعى

يأتى-ماالىواستندتبيئهماالمساواةعلىعهلتفيالأجنبىتجاه
يأتى:ماالتوراةفىثاء-ا-1

ت5)1((،ممرأرضفىغرباءكنتمفأنكمالغريبتضايقولا"

،،:أيضاوجا"-!2-

لكميكون1منكمكلوطفىتظلحوهنلاأرضكمفىغريبعندئهنزلواذأ

أنا.مصرفىغرباءكنتملأنكبمكنفمكوتحبهعندكمالنازلانفريب

ا.!)2(الهكمالرب

الفريبافأحبواولبامماطعاماليعطيهوالغريبوا،رملةاليتيمحقحفظت3

.)31(مصرمأبىضفىغرباءكنتملأنكم

ويقولولئأادعأءمميحارضمنهناكفانااليفود!ذلكادعىاذاانهعلى

.3.3/!الخروجسفر(1)

.33/؟31اللاويينسفر)2!

001!6-011/18،ألتثنيه3سفر31(

المنصرية(التفزتة-أ..)،أ
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وفيحاالأج!انجايخص!فايمأالشصرية،لتفرتةالىعحتاليهوفعةالكيخانلة.-إش

استثسهدو"به.مابنعف!ايلى

ا:،ميهونبنمولىالفيلمطوفالعلامةيقول:المنصريةمظاهر

ونفرضمنهنمتفيدلكىبلاحتيعاته0يسدلكى:ا،جطبىنفرضلانحن-إ

اخواننامعصنعنا.هانحنانعليفامحرمةأموروه!هارادتناعليه

.اليهود

.الننلمود*تزراهحبوداهنجابفىجاءب!،.ت

اكلضه!لكبن.ببلبرببإ!يابغيؤالأ!ن!بىتقرضرالا

يدفعن"2عليهويجبوثنيايعتبر(قصيرةلمدةالمتيمالا"جنبى)النخرى-لاا

ربا.الامبريئيل!،!منيأخذولأنهلافقارهولميلةليكزنتبا

يلكشكأجيرعبدامتعبادتمحتعبدهضلالكوبيععندكأخوكافتقراذا-به

وبنوههوعندلامنيخرجثمعندكيخدماليوبيلسنةالىعندكيكون

يرجع.نجاله1ملكالىعثيرتهالىويمودممه

منهمحولكمالذينالثنعولجمنلكيكوتونالخينواموكعبيعحكوأما

يققنونمنهمعن!كمالنازلهين،المستوطغهينأيتاءأيضا+منواماءعبيداذ!تحون

لكمملكا،في!ونوتأرضكمفىيلعوفهمالذينعندكمالفينعشائرهمومن

اخوامحمالأبد.وأ!الل!يستصبد!نهم.ميراثاكلكايعدكم!لأبنثبم.ؤتستح!صنهم

وأغريب!يدطملتكلذاصنفيخيهط!انسكافلا.ضمملطاموائيل.بندوا

لالتساتأ!عفدكالمستوطنللغريبوبيععندكأخوكوافتقرعفدكتزيل

،..)اي!اخوتهروا!د-م!طنكهله.فكاكايكونبيطبمافيسذالمفري!ب+يمترة

اليهودىبينتفرتةضكانا"):نقولأني!كنهذهـا؟يماتمن

فاليهودىالصزيةعلصاالحصرو4جيث!!ضال!بوريةخيث،"*صءوالأجى

يين!ا-لا!مكنلملضبمحلبةيماللوأنمامدةبمدحرالأيصبحأنيهمكنالمبد

عبوديته.مذةطالتمهماحرأيصبحأنالعبدللأجنبى

-كل9!أط-25/!؟اللاوبينسنهرآ-اأ
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ذيوتفغنننالاهيمائيليثنالدائيئنكأيتنازكالابراء!!ةتحلغتذما

الاس!رائيليهين.المذينين-غلىاتىأ

.عنمالامبرانيليونالدائتونيتترؤفلاأبلحبالمديذودقكان!اذاأما

الاسبرائيلبىالاقتصاب!ماي!قىجاءماالمعنىهذاويؤكدوفوافهاممذيونهم

والأجنبياليهودىينناوااليهودئوغزاليهودىبيننفرقأنيجب"

.)2(ا"يدفعالأجنبىبينهايدفعلافاليهودى

:(التنمميطا!الابراءقانونط

تفرقةوالأثنبىاليهودىيمينتفر!التىالنصوصبحف!التوراةفىجاء

النصوصفذهومنوا!دتيفةالمقعيمهالثوائعمعظمايخالفوذلئةلكنصرية

الأجفبى.وحريةالديونفثدةعلىبلحصوليتملئ"ما

/:،التوراةتقول-

ك!صاحبببرء-الابراءحكبم2هؤوهذاابراءتعيلسنينسبعآخرفى

بابراءنؤدىقذلأئه3خاه3لاصماحيهيظالمحالاصاحبةاقرضممايدهدين

د!يكنأنا،لامنهيدكفقبرؤهأخ!ثةعتدللثككماوأماتطلب1،جنبى0لنرب

نميياالهكالربيعطيكالتىالأرضفكايبارككالربلأنفقيرفيك

ر.،أ"!تمتلكها

!ىص!

001للمؤلفاليهودلمحرعندالربا)1(1

.الأا5أصحاحالتثنيةسفو)1(





!الماضطلمفأخ!

سايرزللاا





الأول!الفصل

اللاس!صاطة

ماد"خوأصبمتالبهجا!مة!ي!همظمنىمنتثرةالص-،"يةكلمةأضبحت

.؟ايكل!ةبمذهيقحمددطذاوالغلاسفةوالبعثينالمؤرخين!عظملدىللبحث

انكلمةلهذهالجهودتفسرهوالتفسميروم!االيهودمعاداةبهايقصد

ال!أالتفمسيردونلمصلهمفصروهالأنهمخطاهذاتفسيرهملكن

،.للكلمةالححيح

وأصبحساميةكل!ةمنجاءاللاساليةأنللكلمةالصحيحالتفسيرولكن

!امية.لاعكسها

السلاجعلبهنوحدحيرنابنسامندمل"نجاءمنكلأصلهاوالسامية

سطم!همن!فرعغقدساليايعتبروأولادهسلممنتنام!لمنفكل

غعكفيرةأقواماهنكان-كلافقطسامفسلمناليهودتفرعفهل

سيدفابين!وكانقلفاكماالثسعوبمنكثيرتفرعسممنانذلكاليهود

نأبلواليهودالعرب!نهموشعوتجاأقو.امابرأهيمنسلمنؤبءابراهبم

سبا2"نانتقلوالماميينبركلمانالحلامةالبربرءيمتبرهممثلأقواماهناك

افريدقية.شممالالى

.

هف!مناعلينايقص!الذىالتاريخعلىنحتهدفالناالسياميبنقلناخاذا

هذهاحدىاليهودوأنكثيرةثهمعوبالسماميينأنغرففا-.وتحدالساليون

بونالساميونهمأنفمعهمأعتبرواتجيزهمبسبباليهـودأنالاالثسهوب

.الشموبهـنغيرهم

آمعاداعلىواطلقواغيرهمدونفقطالصلهيينأئفسهمايهوداأعقبر

بذفلااللاساميةقلنااذالأنفاخطفلكولكناللاساطةك!كةلهمالثنصعوب

.ككلليبماس!لبمنسل."تتسلسلتالتىالثهوبل!طمعاداة.هف،كيكونأن
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يصبمااولهذأالأيبممنيوماضدناويكونيكبرحع!ولالجنحراهذاانا"السدم

وسلاملبمضاليهودضدمصزنرعونأخذوفحلاثرهيقيناماضذهنتخذ1أن

.)1(النسعاءواممتحياءا،ولادوتتكالسخرةمثكالتمذلمجا

الكريمة6نالقرضجماءوكما

أبناعكميذبحونابالعذاسموءيسوموكمنرعونالمننجيناكمواذ"

.)2(!"(عظيمربكممنبلاءذلثهونىنساعكمزيستحيون

اةمعافىأنأىشقطتعنيهماللاساليةبأنأليهودادعتلماذاولكن

الكراميةبأنالثص،ب/حفيظةلقثيرذلك-عليهمتقعانمالليهودأيثنعوب

تلثاالناصعرفوقداليهودوخصوصاالسماميينعلىيفلمنوالبفض

معلداةوانمماللساليةمعاداةتقعلمانهالمؤرخينمنكثيرفقالالمفلطة

..فقطاليهودمح!اداةنقوكباللاساميةال!قوك!نوبدلالنيهود

بسبباليهودتكرهلمالشعوبممظمأننجدالتاريخكتبتصفحناواذا

منههناكالوحثسيةوأعمالهااخلاقهابسببكراهتهاولكنمساميةألفا

الثسعوبأنعننقواأونسمعولم!الأرأميونالعربمثلاالساميهالئعوب

السامى.الثسعبمنأنهمابسببكرهتهما

ولكنبالحسنىاليهوذيماللون"الفراعنةعهدفىالمصريونوكمان

بالخيالةالحسنةالمعاطةهذهيقابلوناليهردأنالفراعنةوجدمامرعان

بصفةوعماملوهمبمثلمعلدبلقسوةيعاملوهبمأنالفراعفةاضطرمحاوالغدر

مصر.نرعهيئيقولذلكوفىالسامغالشعوبمنبصفةوايسوايهود

بلادالىونجفوهماليه!ذوثعتتوافلسظينالانوريونغزاعندما

الحشقة-؟يهودأملاميونأفهمعلىالاشوريونعاملهمهل-أخرى

سماميين.لايهوداكونهمعلىعاملوهمالاشوريينأن

3،!ول،3ء،4!عأنا،!لاءاج54!!!5.-)1(

هـ9؟لملبقرة-ورةالكريم7\تالقر)2(
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ممايبهتمعلىوذبحاليهود"معابداليونالىالحاكمأينتوخ!تهلجم4عنذمما

وليسىيهوداكونهمبسببالمعاملةهذهكانت-.مث168سفة!لخنازير

01ساليين،نهماثكو

ويصفهماليهوذضذيقفأسيثنروناليلعسوقتنجدالرومانأيلموفى

م!ماميين.وليسوأايهودالكونهمالا"الأوصافبهذهيصف!مولم-تذريأوصك

:اليهودىعنيقوك،ص!،عه*ستهـابونالرو!انىالرحطةنرىوكذلك

11!خلة!أمم!413

كالثم!يطاتاليهودىأنيعنىوهذا!كانكللاضاليهودىنجدأن"

!.إ"وجودهالخرمنوليممىمكانكلفىثوجود

ضداليهودعنمداتحايقفاليهودىيوسيفوسالمؤرخنرىوكذلثه

ومذاعنهممفيلونالفيلسوفدافعوكذلكدوميتونالا!براطورعهدفىإبيون

جهيم!م.السناميينوليسوافهـقطاليهودهمالمقصودأنعلىيدلكله

أليهودضدلملكنيسةوضاكيف!فناحظالوسظىالقروننىأما،

السامية.الثئعوبخحدوقفتالكئيسيةأنثسحولمنركلسببواعتبرتهم

بمضأليهودأعطىالوزارةعلىبسمارلةأستولىعند/ما:الملأمياوفى

يكونواأنعلىاليهودنمجعتالتىا،حزاببعف!ظهرتكهاالمدنيةالحقوق

يدملمذلثاأنالابركم!راوكلرلوبسكرلاسال!حنهموظهرللطولة!واطنين

اليهودأنمدعياح!قونمناليهودنالهمايعارخىحزبظهراذاظؤيلا

ا،ستاذهؤ"لاءبينومنفقطهملمصلحتهمولكنالدولةلصمالحيعملون(لا

فبىظهرت!التى!ميظرتهموتقليلناقامتهمبتحديدوطالب.لبمتوكز

وغيرها.والقجارةإلصحامه

فىتورطهمبسبباليهود"بطسدتطالبحركةروسيانىظهرتثم

وليساليهودهمفهؤلاء11881منةالثانىالسحكئدزالاحبرأطور"صنهتيال

طساميين.

وقوىهتل!المثهورالمثمارئيسبدعلىالمليافىقاه!حزباللهر،



-(!اه/"ت."

--أور؟،كوك.ممظنموبيربينهحربمن!لؤبهكامممابعسببوأك!رصتة

واليهودي!النكيةبينالملاقةوهو!ألاهذابهوضوعناألنازيةحزبويتصلا

ف!"حرقاالألمواليهودمنالكنيرقتلتالفازيةأنيدعوناليهودأنذلك

.بمليبرة.لن!مسمحنا:اقاويخثولوتفللطيففونايهلمكلكنا!هوأن

لانهماا"بلحربوأضرتاليهودخدمتالناريةأننقولالعرلحباونحن

لأر!أالعربيقبلهيكنلمماوهوفاسطينالىبالهجرةاليهودمنلح!رسمحت

عربية.أرض!علىتمدذلك

41كتاببيعنى

:هرلاءومنوالي!دالناميةعؤ7الكتابجضكمتبهمانقدم

اليهوذمنالتخلصيريدوككالسماميةضدوقف:)1(بوبرصرتن-ةا؟

تحرتوأنطردهبمقبلنرواقهمويسعلبألمليان5طودهمخطلب،

الزرائبهفىيوضحواوأن!نولمتدحروأنومدارمسهمنحاصهم

..8؟)؟!ط!نالز-

س!كل!،.4ءع?ءمعألازار-/!

اللاساميةموضوعبحثفىتخصصواالغبتأ!ائل.منلازاريمقبو

.4918سنة"اللالامية"الم!مىلكنابه4طبهأولظهرتووتريخها

ا"ف!اكبشاسرائيلمنيجعللمولكئها!صهيونيهالىلأزأزانضم

أرائبما!فىتخالفوجادةتامةثراسعةإوضوعادرالسةعلىعهلوافما

.6591وتوفىا"878ولد:بوبرمارتن)1(

معاثثشركنم-هيناجامطتحمتتخرج-صهيوفىدينىلهيلسوفهو

سنهالسياسةاعتزلظنما!هيونىالدي!مقرأفىالبضاحتألحيسفىوايزئك

المجلم!!نظمثمالحسيديةعنكتاباوالفالملميةللثسوونللتفرغ2110191

صعهبوننى.وهواليهودىالوطنى

.07صر2مهودبلاعالم)2(
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الظزوف!منيأسنااللاسلميةهـتينانتيئمايمدكاقوأنليؤبشكؤالوعيم،ا

!ةعمرها-الفى

،4+هولقطولحامأ.6:لفنزنادمون-33

015القردىالتررير"ر:أتبحنؤكتلإاأنفا

+"س!*.ه!مه!3!!لاهأ!حمعه(وليا،أألا

والحلاقات!والعملانمنزلفىوافكبرياءيةالمنعأسبابيبحثوفيه

!.،اليهودلدىالانسثية

اليهودمصأداةاسباب

الثسعوبلعداوةستراا!لافنماميلأمنيتخذونالي!وكأقلسدتجآثفيقابيهنا

نهىءواليهودشىءاللاساميةأنوبيناالث!مموببعضعليهميشفقحتى

قكرح!و،اليهودتكرهالشحوبأنمنوخلصناالشعربعداوةجهةمن7خر

!"السماطة1

رئيسيةطأسبابهن!-نعم-؟أسباسبالهاالكراهية50هذفهل

!ينية.أسبب-11،

سيلسية.أسباب-ا!

اجتطعيةهاسباب-3

أفي!:*س!!تاؤلا

!ل!الأجنبباليهوديخالط3يجبأنهعلىاليهوديةافريحةتنص-ا،1

هم.اكلوثؤولامفهميتزاوجون-

الديناتةأصحبجملممااوحيداالدينهودينهماليهوداعتبر-،2

.اة309سمنةوتونى1865شنةولدلازأربرنصردهو:لازار(1)

بتحرلررطلبب2"للساميةالعداء"كتبهأهمصهيونىفرنسىكاتبهو

مستقلة.ئؤميلأل!ميكؤنو؟ن!يهؤذ
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6.15،ث.ث

.انحلةهوكحاعذاءموتانة.2الوئنيونوتقهبينما"ررانماموتفماتقفالأخرفى

عيسىسيدئامعاليهودوموتفمولىمعمحرنرعونموتفهض

المسيحى.بلدبنبشراعندما

بمح!!لحومأكلةتحريمبسببضثماواويوناتاليهودبينالنزاعكار

فنىوتسبببالمكبيينفرتةحفيظةأثلىمماكالخنزيزالحيوانات

.واليوناناليهوذبينالحربنشحوب

السيالسية:الهاسباي!-ثاليا

السلطاتلدىمحرمغرهوبينمااليهودعندمحرمالدبتيومالعط

العولةهفىالعمكايمس!يمفكيف-والروماناليونانمثلالح!مة

!.امورهاوت!صير

عيذطلاليهوديةالأعيك.كمايامالأيامبعضرافىالعهليحرموكذلك

الدولة.أمورتسيرخكيفالسنةارأسوعيدالفصح

،.يعملودظلاا!توالبعضىيحملونيلاهلىبعضى

حلاكأكلهيعتبزاللحمأناليهوثيهالشريحعةتقرر:ادولةاأوامرتنفيذ

فيهفه(نحموحيط)يسمىماأويهودئجزاريدعلىالحيوأنذبحاذا

الجيثنرافىيعملوناليهودبعض!ثكماناذاوخاصةاالقوانينهذهتبعد

-الحروبأثفاءخصوصاالمنازعاتبهضيحدثكان-الرومانأيام

يسوذوأنبدلاالنظامأنوالمعروفالجيشىفىالةرقةيحدثوهنما

/.الحربوقت

اضظؤمماللدولةالسياسيةالقلاقلنيسببمذايههاكاتهناومن

ويعادونهم.يضطهدونهملانالحكايم

الدولةتقدميعرقلممابيفهميعيشالذىالثمعبفىالاندحاجعدم

يكوتيوهنا-ثولةداخكدولةوكأنهبمويصبحواقتصاثيالسيماسيا
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*جاتاعية:لأسباب!ا-ثالنا

بلربلأ(اليهؤديةغيز)الأخرىللثسموبالأموالطيترضوناليهودكان

المدنينكلافقلىالىيؤدىفلثهوككالتوراةفىجاءبماعملاالخاحثس

وأدئكيرالليهودالثعوبحقدجعكممالهمالجدينةالشموبمن

جاءبماعهلاالربابتحريمأمرأالمسيحيهالكنيسةتصدر،أنيالىذلك

بهيم!فأنزلتالكنيسمةأوامريحترموالماليهودولكن)1(الأذجيكفى

01العتب

عثنزالثمالثالقرتضىأوربافى(1الأسودالوباء)الكوليراانتث!ركك

بأن.ا،شاعاتانتئنرتحيثرالجهودالثعوبكرهنههس!بباالميلادى

الآبما!فىإلجثثيلقونكانوابأنالوبا!هذاحدوثسببهماليهود

.بالناصوتفتكالحدوىئتنشر

بعضىأنظارلفتمماالسلإةمنأرتىوأنهاا!ريةفكرةظهور

بعد71رىالثسمبامنمنزلةأحطاليهودأناالىالأخرىالثعوب

انهغويدعونالعطمفىشعبأىمنمنزلةأعلىانهميدعونكثوا3أن

..المختازالث!مب

الساميولأكانفاذاسماميونالعربأنوالمعروفللهرباليهودحعاداة

.اليهودالسماميينغيريكرهأنغريبافليسبحضابعضهميكرهون

وذلئة-بقتلهاليهودأحدواتهممسيحىطنهلتتلأنحدث:!!متهمة

وقذا()إال!حعيدكعكبهاليهودىيعهلدماالطفلدممنليأخذ

.لليهودوكراهيتهمالمسيحيينحفيظةالمقضيةتلكأثلرت

البروتوكو،تةهذهأنوكيفصهيونحكهاءبرتوكولاتكتابظهور

:.عليهوالتسلطللعالبماليهود0امتلاكوجوبعلىتحث

ومطالبهما.الصهيونية

.صللهؤلفالرباكتب)1(

!.ئصيرأوىالدكتوز،ثبرحتعليقالتاموذ1(!و)ا
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ا!ممعوبةبحضبى3ألرءحمذمظال!ؤل+لبعضقجوأسيص!أليهوداشتتل-ول

،01إ)1(!عليم،

بعدالمطيااافئيضيمفيفا+يتيحونىالتىالدوكاليهود.لثر!أتابتزازا-!

الثانى.اسكشزالامبزاطوزإمققلقبلروشيا.فىوهم-الأولى.الحرب

يضسعالمطبماجبرهذا3!-طردهمقبلمصرفىوهم1881سنة

يمطفلاالملمفأصبحوثنكحذرموضعالساطونوليسرااذدهود

يرحههم.ولاعليهم

جكاةفسمىأنجمحسنانه":لازارالطل!!ةبقرلكلاحناوننهى

ؤها"اللاساميةكلمةمنبدلا!ل!ود

وأثبرافهقا!ليقةالص!موئيةوالمصظاحماتالمفامبممولوعة/)1(

.266صبر!المسيرى"وهابعبدد.
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الث!مثالفصبئ

اللاساميةتزولمتى

\لليهودالشعوبكراهيةنؤولمتىاو

واهممتمصاللنوخه(ال!اوا"

،؟لليهودالعلبمكراهيةفكرةانتهتاذااللاسماميةفكرةتنتهىهل

الثعببمامادأمأبداتنقهىلامثعكلةلايهودالتنعموبكراهيةأنأرى

الأساسهذاوعلىاللها!الايعلههلا!هذاالأرض-ظهراعىموجوداإليهؤدى

-:ا!تيةللأسصبابتنتهىلالليهودالشهوباهية!انقلت

ال!يهودأنالكتابهذاوفىاليهودعلى.المنزا!اللهجمتبوهىالغوراة-لا،

وعلىدرجةمنهمأقلالثمحوبوبلامىمقد!!وأنهالمختاراللهاثمب

كرهذلكعنونتجالعمالمقنعوبعلىاستعلاؤهمككالأسالىهذا

شحبليسواأنهمال!كتابهذا.فصولأحدفىانبتناوقدلهمالشهوب

لهمالئنعول!كرهوسيظلكتبهمفىجاءبماتحسكوأولكنالمختاراللى

.التوراةملدامت

إثهاوأنإنقلدساالث!عب.بأيهميفكر!مالتلم!دمىماجاءأنكما

!فتط.اللهشمعب04انهمالفراقهمءفففوويبكىلحزنهميحزن

كز.نسيظلالنصهضصذهيفلمونهموتلمودهمتوراتهمكانتفذا

.يدطهيهم.،فياهذهكلتبهمم!الامت.يم+الحألم

نجانمو!ودةالعيافةهذهومدأمتسماويةديانة)!يهولمحية-.الديانةلا

تنتهىولن(.)1التوراةفقجاءبماويححلونيمتنضونه!اسي!وناليهود

لهم.الفسعوبكراهية

جاء.كماحرقتقدالمنرلمةالتوراةلأنأيدينابجمنالتىات!وراة1تقول)1(

ننسها.التوراةبهابخا!وكماالكردبمآنالضرممى
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للمسيم\صلبمناليهودلأعملهمياالمسيحيوقينسىلنالمسيحصلب-3

وأدئ-ادثهايثساءأنالىدائط"وستظلظلتالمسألهوهذهيعتقدونكما

001لليهودالمسيحيينكراهيةدوأمالىذلك

اليهوذتذكرالىعمدتأنهاوكيفصهيونحكماءبروتوكولاتظهور-ا،

جحهـ!مماعماجلاأوجلا.2انعليهسيسيطرونوانهمالملمس!ةبأنهم

لم.والمداءوالكراهيةوالرييةالحقدبميناليهمتنظرالدول

الصليبيةالحروبأيامالاسقغلالىاليهود"موقفالعالمينسىلن-5

منوغيرهاومصرالمافيامثلافيهاالمضمينالدودخيانةمنوموقفهم

تحرتهم.اوتطردهمأوأنتننيهمالى.ال!ولهذهحكلماضطرمماالدول

لألةنظرا":لازاراليهودىالعلاحةبقولالفصلىهذانختمأنويكقى

حتىاليهودانهاءيرىأنهأى"موجودةالدماميةمعاداةفانأمةاليهود

ساميةه،هنماكيكونلا

اصسامية:هىما

لللاساهية:آخرتعريف

.أنبعضعهموقلاليهودمعاداةهىاللامحاميةانالكتاببضقل

نوءبنلهممنسلمنتسلسلالذىالجند+!و!جهفىالوتوفهىاللاسالية2

باضوليسفقطاليهودهبمبماللاساميةالمقصودانفريق.وقالالسلام!ليهما

.نوحبنسابممنتناسلتالقىالشعوب

البريطلية:المعرفدائرةفىوجاء

ديانتهغببببأليهودعلىالثسعوباعتراخر!عدبمهىاللالحماطة"

بحسبعالثعبال!تنظرولكنالدينيهحهالافاللاساميةجنسهمبمسببولكن

.)1(""جننحعه

بقصولهمالعلهاءمنبه!ى9يعرفها

مرتب!.الىوردهاليهودىعلىا،وربىصفةانكلرهىاللامامية!

*غ)-.لأع!أ+!أم!هأاح،ص!!-م!()1
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ليسق!واللاساحيةالعنضرئالتمييزسلمفىالدنياالعناصربينالحنحوية

.العنصرىالاتجاهمظاهرمنظهراالا

منمأوواولأسودالأصفراللونبينالموضاهوفيهتتمثلالذىوالأصلى

ا،صلناحيةمنالعنصريةبمنطقايضاهموالعربكلهماالملونةالثنحوب

.ا"كليهودتمالالناليون

بقولهم:اللاساليةتسميةالمؤرخينبمضيرجع

فأخفتةمرتفعةجبالاسكنتالتىللقبائلبع!ثتمنىالساميةان"

")11.اليومث!يئاعنهاتعرفتكادلاالقباللوهذهوالأرضاعالسمومناسمها

الحليثالعحرمااللاسامية

ملولهلم!/ا،لمانىالصحفىهواللاسماميةلفظاستخدممنأوككان

انهيالافىتسببتوالتىالنرنسيةالبروسيةالحرببعدوذلك9187سنة

..!اليهودعلىبللوميلقونالألمانجعكمماالألمانيةالمماليةالبيوتكمنكمير

ترجغواللاساميةالساميةان"القولهذايمارضمنهنكأنعلى

كوفحك.دأفيدالعلامهقولجسبوفلك1872سنةالى

جنسها.ناحيهمنالشموبعن!بعضر!تكلمعندها

"ه!بربنرنسواالحلامةجاءثم

خدمتبماأجناساهنكوأنريا2وجنساسامياجنساهناكانوقل

السالىالجنسمناليهودىالثسمبوككتخدمهالغواجناساالحضمارة

:!شىءكلللحضارةتدمواالذينالمصريينبخلافالحضارةيخدملمالذى

الآري!"منمرتبةأقلالعساميين"ان:فيقوكلاث!تكرستيكالعلامهأما

ثمت-ولكنهاللحضابىةثيئاتقدملبمالساميةانريتكالعلامةيقوككذلك

رأىويحارضوالسيالمىالحربىالتقدمالآريونتدملمجنطالديانةللصالم

وجهةولكلالدينبعدتأتىالحضلرةانبقولهبمالملماءبعض!!رينانالعلامة

أعلم.والله..نظره

الزغبى.علىمحمدتأليفالبهوديةالنفسيةركثز)1(

العنبرية(التفبرتة-ا!ا!)
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أب!ب!*وا؟-

اثصالمفط!ة.أؤافحيأفيالحلرةأوالثنارخهؤالعابخبممناهالجيقو

!.فيهاالسفنىعلىالنا-!منفحةئصر

فئىبجبريناليهوذيسكتهاالتىالمنطقةعلىتيظلقخالخماصر(بمعناهأما

الدولة"س!نمقنئرظمعن..عزلهخىليميثنوااراثتهموبهحضىالفلب

مثك:متعددةأسماءاليهودمسكنىمكانعلىأطلقوقد

البورجيتو.-لاا

01الجيتئ-إ3.

.اليهودحلرة-يا

".الههودحى؟141

(.الرابعالحى-ء

!.الملاح-لأ،

4*ثه"!،اءط.المعازلث-ل!

فقؤالجط!توأماأيظاليأقياليهوذجىعلياطلبئجا20أ!ككمانقليرجلوو-ا.إ

+4البو+جيتؤلكلمةاختصازوهوأيضمااليهودحى

مثلالثئيرف+بلافيفىاليهوذبسكئيأالعنعلنىوأطن!تاليهوذحإرة-!!!

-"بببمالقاهرةهىالههردجاوة

أوربأ!يرول!عض!االي!ذيسكفهاالتىالمنطثةوهو4اليهودحى-3

نرنسا.فىاليهودحىمثلا

مدلنهفىالدهوذلسكتةكاتالذىالمككوهوالرابعالحى-"،

.لمحر-الروملىحكبمأيلمالاسكنذرية

.االجنرائر3المقزب!يلإفيئئىاليهو!ءلحبمكنىمكانعلىيطلق:الملاح-ةأ

!"اقريمياجنؤد!أهالىلاالوظنيو!ؤمقيسكنبماالذىوهوالمعازك-لأ!
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أز!المصرؤفىالملاحظلأنالجيتواس!اءبلاصعققخت!لفالمعولظ!ن

عثنرساثنىحوالىيبلغونالممازلخسكانالسكانباقىمنأكثرسكلهاصك!لد

نست.-ملايينثلاثةالسلطة.أصحابوهب!البيضعددينغبيفماافربقىمليون

بالنسيةقليلةفئةساكنوهيكونحيثالجيقوفىنشاهدهماعكمص!او*هذا

اةاألفئةأهذ.تموىالتىاالدولةليسكان

جعوأصؤكعة

هذ!مظاهرومنالجيتوكلمةاصكحوذبينهمفيماالحلطءاختلف

،:%لاختلافا

تعتىالتىجتكلمةمن!جاتجيتوكلصةانالدينزجكيعضراضوك-!ا،

جيتوفأصيحتالكلمةتحورتنمالمبريةاللفةفىالعزكأوابطلا!

ا.،السكانباقىعنماطائفةعزؤ2تفيذوالتى

ثمسببيةالكلمةأصليكونأنالممقوكمنليسانهيقولةخز3فريق-!2

الزمانبحسبللتعبيرتخضعكثتجيتوكلمةأننبمعاملمعنىاتخذت

*.هوالمكان

استعملتماالتىهىبايطلياجنوهم!ينةأتيخرىالثالثالفريقاما-3

الكلمةأصلأصبعهناومقالكلتيأصلايبينوالبمأنهبمالاجيتوكلحة

غا!ضتاة

الييعورأىبورجيثولكلمةاختصارجيتوان!كلمهرأبعفريقيقوز-أ؟

جيتوالنابىاستعملالزمنوبمضىالتصح!يمتفيديوزكلحةلأن"الصغر،

نظقا.أسهلانهحيث

لأذأبةالمخص!قفرنمعتىمنجاعتجيتوكلمبماأنالملساءبعضيرى-5

وككبايطالياالبندقيةمدينةبجوارشاماالفزنق.هذاهذاوكلتلأالحديد

المصدناذابةبرمعنىأء!ك!4جيتارامسمالفرنهذاعلىيظلق

مر!كثرلدىترحييايلقألبمالتفم!هذاأنغيرفه:مم!ءولاولحت

!.العلماءا
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صفولمء.نهزأسهم.مناخذتالكلبةهذهانيقوزمنالعلماءمنفناك-6

فىدانتىالشعاعرالأسمهذاعنتكلموتدجيوثكااسمهالبندقيةفى

اليهودهاليهسيذهبجزءابهآوأنجهنمأنهعلىروأياتهاحدى

الجيتونشةتار-!

أوربا:فى

الامبراطونحكمأيامميلاثيةا35؟سنةاليهودضدفتنةقالتأنحدث

الىالامبراطورفاضطرمسيح!طفلبيكلاليهوداتهمامبسببالثانىفردرك

01للاضطراباتوتجنبمالهمتأميناوحدهماليهودفيهيسكنمفاقحىتخصيصر!

خاصماجهةاليهودسمكن.حيث1516منةحتىذلكعلىالحالوبقى

يحقم/1555سنةالرابعبولسالباباهـرسومامنصعرثبمبورجيتوعايهاأطثق

الليل3حنممينةساعةفىعليهميغلقبهمخاصحىفىالاقامةاليهودعلى

بول!ى!البالاالغاهحتىسارياالجيتوأمروبقىىالفجرمطلعحتىيفتحولا

.+ا.84لإسنةالتالع

يرلاجعالجيتوظهورانيقوكالجيتوفش!أةتاريخحولثانرأىهنماك

فانمنصبهجديدببااعتلىاذاأنههىروماضعادةهنككالتأنهالى

فيردالطماعةفروضويقدمونالجديدالبابالهذاوولاءهمحبهميظهروناليهود

بعضراوجارأهاليهودعلىالاعتداءبحدمأمرايصدرثمباحتقارالباباعليهم

يدملمذلكأنغير14117حتنىالعمادةهذهفهجعلىوسلرواالاطاعامراء

والغىاليهوديكرهوكلنالرابعبولنىالباباوهوالبابواتأحدقاماذظويلا

خدمامكانمالهموأنثصأالديتيةالحريةاليهوديهطىكاتالذىالمرسومهذا

-بلجيتو.دممى

.يكونوألمالرومانأنالىيرجعالجئتوظهورانالعلحاءبمضيقول

عمعما2لهذاسبارتكولى!ثورةبثدوخصوصاوالشغبالضوخاءلايرضون

أنيالروماليةللدولةيمكنبحيثخاصةمنطقةاليهوداسكانالىالرومك

خففماالقيبهذاككوانبالث!فبباليهودقاب!1لوفيهابسبرعةعليهمتقضى
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:(13)أغشظسأظورالامبز2ياب!

أحكماملهوكاناهاإسنةءأنثىالجيتؤانظاظاحسنالدكتوريقوك

البلادواسثفلالاليهودجثسعمنالحدأمكعلىايطاليافىوأنثمىءخمحة

الايطماليةياللهجةتسمىالحرةهذهكائت.المعسيحيين،تخريبالىوال!سمى

51جيتووبقيتالكلمةتأكلتثبمالصفيرةالقريةأىبورجيتوالعامية

اسكنه.اذمصريعتوبسميذنامجىءعندبدأضدمضرفىالجيتوأنا-

الثبرقيةءمنطقةوهىإ"حون!ع"تسمىماهىخااصةجه!مىنضرملا"

وانمااجباريايكق3المكأقهداولكنتمريبابلبيسمدينةفىؤتفعالآن

اليهوديةالديالةيحتنقوالميونفالميمالديانةاختلافبسببلليهودااختر

!.اثينيةمنمازعكايجادعدمفىسبياخاصةمنطقةفنىاليهوداسكاننكك

م!4أ*س!3أأا!س!.194(ز
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الثالىالنصل

اين.يتا؟ابصتو

للجيتو(المنمسباهان)هومااو

:كأد!!:؟!ا!دينةداخلالجيتوينثن!اءلة

ويكونالئالىاعنمهـعزلايحتبرلأنةالمدينةخارفيالفألبشينثنمماكان

لو!ابسهولةمحماصرتهبم-للدو4لةيمكنوكذلكالمخاطرعنبميداأليهود

.هثورةأوبثصغب!اموا

يكونوقدالمدينةداخلقاتيمتقدالجيتومنطقمنبعضئانثاهدلكن

ا:(مثها،خاصةلأسب!خلئة

القيمامأو،الهربعليمميسهلفظالمدينةخوجاليهردسكناذ4لى%-

!فمصؤيهمفىكلواعغدمامشيا/هلظهما/وهذاالجاصوصيمةبماعم!

ر.ااعنةالفراأيام(االيرمالنرضيهمحعظة)،حؤث!ث

بسهولة.بلمدويتصلواأني!ن

الدولةتتقىحتىخاصةأوصافللمجيتؤي!ونأنالىذلكأدىوقد

وأبواببألوأرمحاطةالمدينهمنمبحمصةبقخميصوفلالثهةظءننر

اليهودىعلىيحرموكان.حركةكليراتبونحرألراولهاليلاتقفك

عليهتقحذلكيخالف9قيخماصتأرقاتفىالاالجيتومنالخروج

العتوبة.

أدتبممنبىرأنس!يتسعأن-يجوزلمول!تافقيايتسععأنللجيتويمكنو،

همحدودةدائماتبتىالجيتو.مساحة

ويكون!حدودة"باحتهلأنبإلحكات!لميطالفأبفىيكونوالجيتو

..ا،مرا!لىوانتشازللحرائقا،وقاتمنكثيرنىفعرضما
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الخديمثالعصرنجىالجيتو

الفلببفىتكونالن!!منطائفةلسكنىمخصصمكانالجيتوانتلنا

!فاليهودبطمائفة!ثلاوضربناالص-كانبثىمىتندقيءبهيولهالاأجفبيةأظية

العصييقربحتىالقديمةالعصورفىالجيتوعنوتكلمناالمختلفهالبلاد

الحديث.

،أالحديثالمصرةىالجيتوكاشذا

أمكنههناكفهلماطمائفةلسكنىخاصمكانالجيتوانقللااذا

جيتوأبسىولاطلأفةلسكنىمخص!ة

ب!،بتمامتماماالجيتو0تثئصبهالعصرهذافىنجبهاأمكنةهنالةنعبم

التىهىالأ!نةهذه-والانحطاطوالقذارةالميعلخةفىالضيقمنأوصمافه

البرازي!فىالملونيينأوأهـريكافىالزفىوجلسكنىخصصتوقداليومنراها

لا.،أفريشاوجنوب

خوفاالاسمهذاعليها.يطلقلموانجيقوالاهىانالمنئنطتوهذه

انمماومدنيةحضوةذاتبأنهانفسهاتصفالتىالدولهذهانيقلأنمن

)01حضلرياأنملةقيداتتقدملبمأفهاأىوالمتومطةالقديمةالعصوزخىكانما

وانحطاط!احتقارنظرةالملونينالىتنظ-مازالتالمتقدمةالدولهذهان

.)1(!منهمدرجهأقلجنسرامنوأفهب!

واسبابةللجيتواليصدخبة

عزلهغوأنلهموالاحتقارالاذلالعلىدليلاالجيتوسكنىاليهوداعتبر

11اكتثسفواليهودأنغيرممهمالث!حوبتسامحعدمعلىدليكالجتتوهذافى

ووجثوأبميلاعنهيرغبون،وأنهمالجيتوسكنىمصلحتهم!منأننترةبعذ

نقمة.لاتمحهالجيتوأن

"!فهىالجيتوفىالسمكنىثفضيلىفىزغبتهماسبابأما

551ثسك!*حاأ+5!.2أ2-)1(
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الجيتؤ!فكانبمض!معاجتماعهمعنداليهيلجأونمنجاافجبتوأعتبار-6ا!

الفنمل.جحمكمان

الشفمعأوالثورةوقتمغل!قهقلعهوكأنهاليهيلجأوقاليهودكان-2

؟.لهمحهىبأسوارهالجيتونكان

بالمرصلدثلهميقفوناكلإ؟الذينالمهيحيينعنعزلهمفىس!ببماكان-إ!

يلوسطى.العصورف!الحلكانكما

أنهوجدواولهذاالجنةلهيرثالذىالثمعبأنهميمتتدوناليهودكمان-41صص

!1أنثبئولاممهمال!غريرثلاحتىبغيرهميختلطواالاالأفضلمن

."الجنةفىابليسعشم"العامةيقولكهاذلت

مثلالأخرحةعلىيكتبونكانواماكثيراأنهمالىاعتق!هموأدى

،!ف!ويرىبلدوامدينةفىمقابرهمفىنراهماوهذاالعباراتتلك

المسعيحينبينالمثساحنالقكثرةبسببكاشاالكتاباتهذهأنالكتماب

01واليهوذ

01//:الرابعالحى-

ا،سماجي-هذهبتنمنانوقلنامتعددةأسماءلهالجيتوأنقلناأنسبق

الرابع؟الحىهوفحا-ابعادالحىعليهاطلقحا

فية-اليهوداسمكانالىالدولةتعهدالمدينةمن،جزء:الرابعالحى

واث.وعملامعنىجيقوفهوأحوالهمعلى-والوقوفتحركاتهم!حرفةلتسهيل

فقط.التسميةفىلأاختلف

تقسب!.كمانثالمدينةانهوبالجيتوايه!نة!نالنوعهذاتسميةوسبب

شليهوديخصصالأحياءهذهاحدكك-أحياءأربمةأواقسمأربعةالى

هناوم!تالرابعالحىوهوفيهاليهودلاتامةيخصصالذىهوحىخرأ2و

.الافشاءفىالزمن!االترتيبالىيرجعوقدالأسبميخاء

المملطةالىيرجعفانهالاسكندريةمدينةنىالرابعالحىنثأةأمما

الرابغالحىاسعمعليهوأطلقتلليهودخدامكاذ،خصصتحدثالحعمة

وجمتاليونان!هاللغةفىالرابعالحرفهو9الدالحرفلأنادلتاحىأو
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بيمهمأ)تقم-ئيه.فصدهف!وكلتىتلنالملليهردكناتؤخصصمر/الرأبعأفحىع!ذم

-)القتممادىع!لهمصاوليباثووإ.تالةحريةفىالدينيةشحائرهمفيهكيقيموا

.)ا"الدولةمناكرا!أىأواجئالهممنتعخكص!عن

الزجمعوكلصالجيتوبينالفرق

-،3!

-لأ،-

حيث:منالبمض!تبعضهمايث!به!انالرابجوالحىالجيتوانتلنا

.اجباراأواخعتيلراأمااليهودلسكينىمخصصمنهم!اكلااق

علىالتعرفهليسهكمنههاكلننىالع!كفىعلىاليهودالحكومةتجبز

تحزك!هم.رصكوعلىأحوالهم

!.،نفسهالوقتفىالمدينةشرابعوحىجيتومنالظي!ونقد

ا:ن!ف.2الا!خ!أوجهأما

ساعاتفمىتغلقابوامبولهبأسوارمخأطاالفلبضالجيتويكوث

.بأموأرتح!لامنطقةالرابعالحى.!نمعينة

الرابعالحىبينعامكاندهبكثيرةيتسعلامسلحتهمحدودمكانالجيتو

رأسيا.،1افقيايمتدأنيهكن

ابعيدةتكون!بينطالجيتؤمنبالقربخ!ىحكانلهاوالمدافنالقبور

الوابع.الحىحالةنىالمم!اكنعن

المعبذبجوازالكتابأى"احدرا"يوجداذخاصيظاملهاالمدارسبى

المعبب.أوالمسكخعتئبعيداخفالمدارل!!الرابعالحىحلةفىأما

الحاكمةالمعلطةتحددهاخلصةلث!روطتخضعالجيتوفىالسكنى

.ثروطلهانليصالرابحالحىسكئىأما

الميهودفانالرأبعالحىبخلاقامجبريناليهوديمكفهمكانالجيتو

يجبروناليهوكأنالوسطىالنصورفىخنرى-سكناهفىمخيرون

هالجيتو*سكنىعلىباليقوة

مصطضد.تأل!يفوالروملىالبطالسهعصرئىمصراليهوهـهى)1(

.11،صراالمليمإعي!.ممفل!
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افدثابتصل

صرا!ردفىق!!أ!مة!

رابعاحياإوييتوك!ا.يسكنون.ة!

تكزةولمصكلليه-السعلاب!ابراهيمسيدناعهدمنذمصرالىاليهودجاة

أ،نبياءأبووهوابراهيمسيذناانيث!ؤلكنظهرتقداليهوديةالديالة

وإنبما.اطتبئنيم.بديانةيكنلأجيئه!لمطم!ارةالسيدةوزو!جتههومحرألىنجاء

.!اتبشميرممجيئهءكان6أنيقولونالمؤرخين:فبحضيفلحفا.الالهلخانجةمضريخاء

أرشألعلعاء.من!ربمضيقولممر-بيففالفرعونخلقيةذرولحواعظماء

وسواء3فلسطونأرف!س3أصب..الذىالقحطبسببكانابراهيمسيدظمجىء

زسن.يتدرالابهحر.يثكثلبمابرالصتجسيذنافلن؟خرأو.لسببمجيئه/أكان

01.!فقطالضيانة1

علي!يوسفسيدناابنهمنبأمر،مصبرالى.فجاءيعقوبسيدنااما

عددهبمكانوالذينوأقرباؤهعاللتهومعهيوسففلما.جماء.سيدنا/السلابم

بلبيمر،مدينةوهىا"جوش"منطقةيوسفسيدناأسكنم-سبعين

ر.،االمكانهذاضىوعاللتهيعقوبسميدناواتام(1الشبرتيةححافظةأحولهاوما

رابعاأحيما71خضبر*جيتوا!قة!ذهفه!

:لاالمم!قي0

ا،هال!رلمكنىالحعهةالسلطات-خماصة-تحددهامائطقالمعان!لق

الت!رهىالحححةالسلطة-أنجهةمنالميتومبئلانجيعاختي!يا!نهىلااجيلإجما

ونج!والمولبالانتقل،تتعلقخ!ةوبضروطشفيهاالاتمامةعلىالشكانتجير.ء

عدةأو-مدينةتكونوتذمتسعةالمنطقةأنق!الجبكوعنثخفالفإنطفلك.يخر

".بى5!-أسوارلهاوليمرامدن

حيااعتبالىها.أخوىصهة!نكها؟يب!وةجيتوالمنطقبماهد،.امحقيمازيمكنا

ال!كبئعلىأحبرهميوسفسيدنالإنفذلكحيتراعتنارها"ن-حيثأم!وابعا

ءآ*-كأس7ةرة،1".."-3-00،1لا-..؟أا%؟ثر6:،،-!ب.1/1-.
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اللأتية:للأسب!الجهةقذة!ى

ا،غنلع-راعاةيكرهونالمصريودطوكلناغنامرعاةيضوبسيدناقوم-لا،

الىايوسفسيدناعمدأفقدمالفريفينبينطاحناتوجودمنوخوفا

البحيدةبجوثسمنطقةفأسكنهمالمحريمينعنيعقوبسي!ناقومابع!

مصبر.لاعاصمةعن

01بالدفسىا،كنلمرعاةيصقونالمحريينأن-13

نجلسطينمنالقريبةمصبرحدودلاعلىتتع(!حونى)المتظقةهذهأن-!

وأالهربأراثوالوبعدفيما!يعقوبسيلناتومعلىسهلهتكونوأنها

اليهودأن*تبلذملاح!ثماوهذاكانسببلأىمصرلممنالخروج

بهميثئممزأنقبلممزخمارجالىالتسلكوأمكت"مبسهولةاذتتلوا

خصصتوالتنىبالخروجالتوراةتسميهماهىالحاثثهوهذهالمحريون-

أث!.الخروجسفز"سمىخلصاكتابالها

راعمسيسمدينةصاملعنقمينأتامتدعهدهأواخرفىمصرفرعونكان-؟

منهايخرجومنمصرألىيعخو.نلمراتبةالحعودعلىبيتومومدينة

نجانالقوليمكنوهئا001الثنبرضمحوا"وزبمثابةالمدينتانوأعهتننت

:5جيتوكثتالمنطقةهذ.

ذلكوعلىوثنيينالمحريينايحتبرون(ةيمقوبسيدناتوم)اليهودكان-5

ممابدمبم.يحطونولايؤا!ونهمفلا،يخالطؤهمأنلهمليس

هىانيحتوبسيدناسكنهااقىجوثىمنطقهأنيقولمنهنالثلكن"

اجبرثون"ارادتهبمح!!المنطقةهذهاختاريوسفهسيعنالأنرابعحىألا

المفطقةهذهاختلرأنهلأكماوالتنعنىالانتت!/ثروط!هميحددولمالملطةسق

منطتهكلتالمنطقةهذهأنفلكيمقوبسيدناتوموحياةتشالبلانها

فىيمحتروالىاقالقوم.لم!لا*مهصفحينثذبعو/رعةوهمورعىحفلالثس

حيثصةالماطيهفىاسكهماذاما.بخلافالرعومةالبغوي!خيماتهم

،قن!ال!بهم+

أصر.ثونثم!فبألافحر!ج!معمتريعوقىوهما!بدمةه!هسكئواانهمثط

ويم!الغح!،ظهةمومىميثاي!ط!صمحزمق!ونع!ج!مصاكللال!
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ل!كبزنخ!داعئىل!عدةلأمسبلبمصزالىالي!ودمنكنررجعالخروجمنلدة

يخلة.وجزيرةواثفوألاسكندريةلامدينةمثلقمصرمذنبضىخىاءرأتامر

ككءلأنهجيتونسميهأنفيمكنأثفوفىاليهودسمكنهالذىالمكلنأسا

.11(1الأحياءباتىعنومنفصلابمالأسوأر!حطا

وسبلى:الملاترأىوهذا

الحىأسمعليهاأطلقمنطتةنىكانتنقدالاسكندريةفىاتالتهمأما

.01الرابعبالحىالخاصراالفصك.ضىفلكنرحناوقد2لرابع

القديمةالمصريةباللغةتسمىماوه!الفيلةجزيرةفىمكشاهمأحما

)اي!.النيلسنأىا"بهب/"

الىبإبلمنعنذ-هزوبهمبهاأقدواتدالجزيرةهذهضاليهودوكان

يرعلمالحظولسوءطويلازمنابهاواستهر!االمنطقةهذهواختاروا؟ممصر

11ساعدواذلهمالمصريينمحماملةد!حسنوالاتامةالضيالةحقوقأليهود

.،والمبريينالفرصبينالحربفشوبعندلهمجواسيص!وأئنتقلراالفرص

صحنىشطجيتواسم

"الملاح"مصمميتخاصةمنلطقضىاليمهود:اهكاتالىالمسلهون!"ع!د

ويرجع+هق!!ء3أيضماعليهاواطلقم0128سنةحوال!فلكوكان

.ابطودو!بغالمليجمبتجرةيشتظونكلثوااليودأنالىالملاحتسهية

هوجودمنأبهيتويختنىاقلحكنهل

لأسببالسكانبقىعنمنعزلنينالمكلنىالىب!يملونأليهودان/كلفا

ها.حنماكل

/:؟الوجودمنالجيتويختنىه!ولكنن

وفللث!مطهر.يختفىت!.ولكنيؤولظولنمختفىبنأنهوألصنىالحقيتة

)1!/

وللم!حلأمملا13

لاا!ع*

فى"ن!!ص!ثالهـالئظككها!يو



ا،-با-6

ولمجد!غالبزلةعلىيحثإنهمالتبجوديكفلكالتور!اةيرومهإلمقمسىا،ت!ايهب!الأن

،ضلجهيقمتالمةلمحيانتهب!رومادامتمنهمابيواجوعلخالأحجرىالاختلافي!لاجفابس

لأ!منهالأسبإببالثىءبعضرايخفقد؟الجيتبىمظهرأنالايخقفىلبئ

التمليم3-)1!

والمعنية.الحضارة-31

ا،سلإميةوابديالةالمشيحيه.الديلةبهأتتالمذىاللينىالتسامح-3،

س.،سماويتينديلتينباعقبارهماالف!تبل.

محابلتيمعل!كلالجثاه!،فهةاليهودواعتيارالاسلاميةال!يمانة-)4!

،.حسنةمحاحلةا

اندما-!بوجوبوقلواالمزفهعرخواالذيناليهودم"العلطءبعضكتابة-!

.11(فنيموسىمث!بالفنر3اليهوذ

فط*ء،!ط5أ*ع)
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الرابعللضل

المنصريةوالتفرقةالجيتو

العنصريةالتؤتةمظاهرمنظ!"جيتوهل

علاقتهبيكالبحثهذانزيدلاضلكنعنهالكثروبينماالجيتوعنتكلمنا

المئصبرية.بالتفرقة

العنمبرية:والتفرقةالجيتوبينوثي!قةعلاقةهنكأنشكلا

منطثفةعلىالحاكحةالسلطةتفرضةالاجباريةللاقامةمككالجيتو-11

اتخاذأفىحرةطوائففهناكالسكانطوائفبينقفرقفهىالسكك.

از،ئىالحق!اليص!طائفهوهناكللسكنىمنطقةمنلهايروقما

وتنثأالنالىبمينالحقوقخىالتفرقةتكونوهناتريدهحاتختر

01الضصبريةألتفرقة

كرأفخمنتستفيدلاقدالطائفةهذهمسعنأنفلكالىأضف

التعليم.مننصيبهاعلىتحصكلاوقدالمامة

الجيتولمسكانلدىالعمكتقييداولكمةالسلطكقحولالعهلحرية-:2

..المدينةبلقىسكان*تنسبياأقلبأجورالسكان.يعم!إوتدا

يخوجلافمثلابهاالالتزامالجيتولاكنعلىتحتمقوانينهناك-3

يعرضاوقتاهذابعطعليهالثحمر!/ومنصيقبضغروببعداليهودى

للصتوبة.نفسه

أيل!وكذلكا،حديومالخروجا!يهودىالثخ!ق!إىممنوعاوكان

طلا.(يهودياالثخصكاناذاهذا)الم!ميحييناأعيلد

يستعملونهالاحتىالجيقوداخللهراديبايبج!6ألنب!عبي!مجر!اكان--4

..-،ر،؟ا".!2لله!برب!

.(العنصيريةالتقرقة-؟ا.إ
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منهميتزوجواوألاغرهميخالطواال!أليضدعلئىيجب!:التوراةتقول-!

تفرقيتصبحوهناالنالسمنامعزلنىفهمالجيتوضومكاموا

عنصيرية.

غرهمعن.ميهزهمخاصةملابسي!يلبصواأن!الوود2علىجم!-:الملبس-ل

يثبهضهذاوكانالبجبردينامنالخث!منةالمياءةيلبسونكالوافمثلا

والفسحفين.الحجاجلبسانطدة

يلبسوثأأسبأنيايهودفنرىالمكلىبحسبيختلفالملبدروكانهذا

لهمكانوكفلك.خا!!(أجزار)ثعدوصيطل!م!كمان9وقفطاق!اقفيحمما

01)1(1(1ميلاه)الختانبحهليهيق!مخ!ىطبيب

ه!يىص!م!56

يعتئالجياتوكر

01التزت-"!

والحتلئ.ألفكرىالجيكلد-آ3

01ب!-المعرلة

)4-الحق!.

4ح!ض!؟قه!لالآ8كاهل!فة!صذرا



لمفيضيعالإيف

لا-لامإ





أثعصك*وؤ7

9والمساوأةالمدالة

للمسلهيموليسجبميعاالنالحبينالمدالةتحقيقالىالاسلاميرمى

.بلتقوئالاا،خزعلىميزةلأحدفليس!قظبقةثؤنقلظبقةوايسبىخقظ

العضويةلنيلالمؤهلهىالموظنأؤالجنسرابظةالاسلاميجملولم

غننكمماالصالعالمو!اطنأساصوالتقوىوالايفمانالعقيدةاوضعلكنهالكاملة

أعجىعلىلعربىميزةيجملولمأيضاالمسلمينالفيرالعدليكونأن!غلى

جييعاللئألحراالخزحيبنالثقوئ-بالتتوئالاعربىملىلعجمىو،

وحبنيثهبم.بعقيدتهبئالم!مك!وعدنيأموالهموحفظواحتراكهم

مازالتالتىالتثئريعاتاتلثه!الممحةيثث!ئيربماتة21لاسلاممببتئوقذ

ثئبىءالىتنتبمالبموالتىتذرسهاالتثنيريميهالمؤشسمكمقو.غرهاالأببمهيئة

/:يأتىفيهاذلكوسنفصكماليوم!حتى

11؟-

يب!،-

والمساواةالعلالةمظاهؤ

امريمالؤآنفى

إ:(تعلىاللىايقوك

وتيائل!ثنععوباوجعلفعموأنئىفكر*تخلقناكماناالناصيأيها"

.)1("(علي!لاخبزأدثهانأتقاكملأاللهعندأكرمكمانلتمارفوا

ا:أيضاويقوذ

الظيباتبمامنورزقناهمو"البحزالبرفىوحهلناهبم62دمبنىكرمناولقد."

..،)2(21"تفضيلاخلقنامماكثز"علىوفضلناهغ

أيضا:ويقوؤ

أنثىأؤفكرمنكمعالذشتهحلأضنيعلاأنىربهملهمفلسشاب،"

.أاب!3ية7اتالحبزأسورة(111أ

ل!ء.؟مهاءالالهير0سور"؟(2،)
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5)1(،"بعضمنيمض!كبم

أيضاويقوز-4

زوجهلأمئفاو!خلق--إحدةش-منخلقكبمالذىربكماتقواالنما-!يأيهاإ"

."/!.،)1("ونمماء.كئمرامنهما؟رإجالاوبث

ث!خصأرولاطبقةولاأمةيعينولمجهيماالنالساللةيخطبوهنا

ميزةلأحديكونأ،علىا،سلامعمدوهثاتمييزدونابخابىفيولكن

أ!ا-طيقتهأولجنس!وليسبىالصالحوالعحئنايلثهابتقوىالاالآخرهلي

.أ،!ركزهأولفته

قملتى)ئأ-،ه-قل

انفسكمعلىولودلىنمهداءإبمثسطقوام!أكونوأمنوا6النينيأيها"

11تتبهصوفلابهمإ،أولىفاللىفقيراأوغنيايكقاخوالأقربينالوالدينأؤ

!!!"إخبيراقصلمونأبماال!فانتعزضو).اوأتلوو"اوانتعللواأنالهوى

"%أأيضناويقوذ-61،

ثشأنأ.يجرمنكبمو،بالقسظننهداءب!قؤامينكونوا!؟منواالفينيأيهابا،

اللهااناللهواتقواللتقوىأقربهواعدلوا-تععلواألاعلىقوم

2(511،!أا"تعهلونيماخبرر

:أيضبا،اللةود!وي!-ل!

للنالي-لزح!تمذاوا7أهلهاالىالأماشاتاتؤدواأنيأمركما!لىاث."،

)3(11"بهيعظكنبمنصا.،اللهاانباليدفيتجبماأن/-

5!ا.ية2عمرانآللأ)1(سورة

ه!ا*ية3النبمصاءميره/)؟(2

.35ءاية7النسأءسوراة)13

.78يةالمائدة)،(لورة

..58ية7النسماءسورةا!ه(
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أيضاا!يقوك-*

تكخولااللهأراكبطالنماس!!بينلتحكمبالحتئالكتاباليكأنزلناانا"

!عولاحمجإدلرحيماغفوراك!اللهاناللىواستغفزخصيماللخلأنين

."أثيهاخواناكامنيحبلااللهاانأنفسهميختانونإلذين1

بهمن

-11

ا؟-

-8

-101

جاءماانحتىالنالسبينالصلاتباععلىيحثالكريمن2القرجاء

منهيا:بعضاواليكية7عشرةنمانعددهماايبخيات7

تعالىاللهيقوك

.ا(إوالاحسكبليدلىيأمرالالهان

هـ(ادبينكعلأعدكوأمرت

.)3(!تضلو!أنالهوىتتبحوافلا

5)،(قربىذاكانسلوفاعدلواقلتمواذا

النامبىبينحكمتمواذاأهلهاالىا،ملاتتؤدواأنيأمركماللىان

.!)5(1بالعدلتحكحواأن

.-)6(ب!تقيبمصيراطعلىوهبئبلعدلآيأحرومنهويسمتوىهل

!)7(لكلماتهمبدللاوعذلاصطقاربككلمةوتهت

.81(1بالقسطربىأمرقلى

4)9!المقسطينيحيالل!انبماييقسطبينهمفاحكنمحكهتوان

.)01(اللهنمهداءبالقسطقوامينكونوامنوا7الفبتيأيها

-ت9؟!؟ا!،،!-،!.ية7النحكسورة)اث!

.15آيةالثورىسورة))2(

5135ية7النساءا)3(

16101ية7)4(ا+معم

6ل!.7يةالنحيللحمودة)6("

6اأ"،.؟هبية)7(الأئعم

.2لأ؟يةا،عرافلأأ"(!

ااة40؟آيةالما+لدة)9(

.8ية7المالدة(01)
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القوى

-،1846-

النبويةيلاحاثيث

اسلامواالصلاةعليهالنبىيقول

ترابمندم2ولآدمكلكمواحدأباكموانواحدربكمانالناسأيها"

؟بيض!قعلىلأحهرولاعربىعلىلأعجصولااعجمىاعلىلهربىو!يس

الاافانصهداللهمبلفتاللهمبلتقوىالافضلأحهرعلىلأبيضولا

الغلأب.منكبمالشماهدنليبلغ

عنهاللىرضىبلاكسيدناعلىيحتدالغفلرىذرأباالنبىسععنذصا

والسلامالصلاة1عليهالنبىغضب-السوداءابنيااللىاللهويقول

ىا"الصماعطفالصاعطف"وضلذرأباوانتهزشديداغضبا

فضكالسوداءابنعلىالبيضاءلابنليس"وقاكالحدالأمزتجوز

!را"صالحعملأوبالتقوىالا

بحذائهيطأهأنبلالعلىوأتسمالأرضعلىخدهذرأبونوضع

الجاهلية.خلقمنمنهبدرماعنهويكفرهذهزلتهلهاللهيغفرحتى

.القوىمنحقهفيهاللضعيفيؤخذلاأمةتنلحلا

11واذتركوهالشريفسرقاذا3لحواأنهمقب!كممنالذينأهلكاصما

محمدبنتفاطهةأنلواللهوأيمالحدعليهأقامواالضعيفلرق

يدها.لقطعتسرقت

بةلصخاا+قوا

بكر:أبوسيبنا

:لىالخلافةتولىعنعناعنهااللىرضىبكرأبوسيدنمايقوك

عتدئوأضعنكب!لهالحقخذ3حتىالضميفضدىأقواكمانالا"

"--امنهالحقآخذحتى
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-ءالخظاببنع!ز!سيدنا

أتوئأحذنيكمماواللهانهالنا!!أيها:الخطاببنعحرسيدنالجقول

القوىمنعندىأضعفةولالهالحقخذ2حتىالضعيفمنعندى

منه.الحق2خذحتى

:الآث!حرىموسىأبىالىرلح!لةوخى

ا،مورءهذهجميعفىومجلسكوعدلكوجهكفىالنالىبين،لحرا

عدلك.منضعإفييأسولاحيفكفىثنريفايض!يعلاحتى

:بعدهمنللخليفهوصيتهفىويقول

تأخذلثلاثمالحهتوجبامنعلىتبكولاسواءعندكالنماصإجحل

ا/لنه.ولاكفيماوالمحاباةوأياكلائملومةاللهغى

وجههاللى1كرمعلىلسيدناخطبة!ن

بهمواللطفلهموالمحبةل!رعيةالرحمةتإبكواشحرهواكاملك

صنفك.فأنهمأكلهميغتنمضلربال!بفاعليهمتكونن.ولا

عفولأمنفاعطهمالخلتئفىلكنظيرأوالدينفىلكأخاما

مساماةوأيالثوصفحهعفوهمنا،لثهيعطيئهأنتحبالذى!ثلوصنحك

وأنصفجباركليذكفانهجبروتهفىبهوالتثسبهعظحتهفىالله

ولي!ترعبتكمنهوىفيهلكومنأهلكخاصةومنننسكمنالنكث

لرضىوأهمهاالعدلفىوأعحفاالحقفىاقسطهااليكالأهـورأحب

منالعامةللأعداءوالعدةالمسمليبمنوجحاعالدينعمادوأنهاالرعية1

عندلهوالمسىءالمحسمنيكوئنولامعهبموميللثلهمصفوكفليكنالأمة

!".لعواءبمنزلة
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و!عدالةالمساواةقواءدتطبيقات

:والعسلامالصملاة"عدم!الر-ول!أيام

اقامةهذهدرقتهاجزا!وكانوحلياقطيفةالمخزوميةنفاطمةسرقت

والسلاي!الصلاة0عليهالنبىالىالمهـقربينبعضرلموأرادعليهاالسرقةحد

زيدبنأسابةمنهمويمانلدطصزلةمنلفمبماعندهلهايشفمواأن

وقال!ودبلمعليهاللهصلىاللىرسولالىالنالسأحبمنكانالذى

مخزوم!بنىبظنوهوقريثسبظونأنسرفمنالمخزوميةفطمةان

وينالبماالعارعليهاسيجلبعليهاالحداقامةوان.الوليدبنخالدورفظ

أسامةشفاعةيقيلولمذلبثكلطأنكزالرلهبوكلكنأهلهاكرامةمن"

فقار،الناصفخطبقامثماللهحدودمنحدفىأتثصحفعقائلاوان!ره

واذأتركوهالثريفلرقاذاكانواأنهمقبلكممنالذينأهللث0انما"

محمطبتفاطمةأنلوال!ةوإيمالحدعليهأظمواالضمميفسرق

.ا"يدهالقطعتسوقت

المساواةقاعدةيضعوالسلامايصلاةعليهالئبىفانشلثولا

لطبقهولي!ىبالحقالاوضيعولاننريففلالمجاجيالنا-!بينوالعدالة

..بلتقوىالاظبقةنكنىميز"ة

الخظاببنفترالخليالةلاالكظنبأنجىبنعفىسيذنايهودقيشيها

بكنيتةع!ياخاطببينماباسمهاليهودىعمزخاطبيدك!بينمثلفلها

بلكنيتوالخط!اب)معهخظبهافىعاثتهحسبالحمعنأبمايالهفقل

علئالغضبثار7فظهرت"للمخطبالتحظيمأساليبمنأسلوباكان

يهودياخصمكيكونأنأكرهتعنها،دثهكارضىعهرلهفقلةعلىوجه

بيتىتبؤلملأثكننهضبتولكنىلا:فقلأالقضأءأطممعهتهثلوأن

)م!بكيتئؤخأظبتقىيالسمنمافخاطبتهوبيثة

المصريش!دهحاءمنئنئالانازعلم&،صبتعيهـوأولادمنولدأأنحدثلى3-

بمالسو!االمصرىنضربمصرعلىأبيهولايةعهدفى2السبفىميدانفى

المسلبيأ!خليفةعهرالىيثمكوهأنالمضرىوهوعليهالمجنىفأق!سم
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أ.!ث!؟!تضرزينالننى؟قلتىإذصبللمصوىالحصاصبن1-5-.

الى/ثنكواهوزفعالحجلإاالىمصزمنابفتىفزحلا!زنينابننأنا

ئلمظالف!وحهلطسابنهواالوالىيسقدعىممرالىالخنليفةفأرسلالمخلنيفه

ضربنىعمروابنا)ىوإنارهذأانع!رمخاطباافشماكىفقاكعلانبة

عهعفنظزالأكرمينابنفأنااذهبقكايثهاأشكولأنقوعلتهولماظلحا

ولدتفغوقدالفالمعاستعبدقممتىالمث!مهورةقولتهوقلاعمروالى

.أحداراأمهالهم

وناولهع!وال!يهجهتهدعواهفىالمصرىصدقلهتبينأنوبمد

خربك.كمااجمرمينابنبهااكرب:له!وقاك(عصاهأدرته

ألحمهمةبعض!إعطاهلأنها،ثمعرىموسىأباالجندمنرجلقن!كا

ثس!عوجل!موسىأبوفضربهكلهاألسهههيأتذ-أنعلىالرجلوأصر

الىعحرفكتبوأميرهقمائدهيثس!وعمرالىالجندىفمضىرأسه

نىغأق!دالنالىمنملأفىذلكفصاتكنتان:يقوكالأميراالقالد

النالر!منخلاء1ف!ذلكفبلتكنتوانمنكلققصجتىالنلسهنملا

بكتابالرجلعادأمنكيقتصحتىالمناس!خلاء-منفىلهفاقعد

قعدثملأحديدعنهألافأق!عما،ميرعنيمفو.أنقومهرجماهعمز

خمهيديهبينقاعدأغريمهرآهفلمامنهالجندى!ي!صموسىأبو

،.صكلنثاعفوتقداللهمقالثمالدماءالىرأسهرفعالقصصمجلسى

الؤشي!هلرونبنالمأمونالخليفةأنيروىالمأمونالخليفةمح

السمفزهيئةعليهاامرأةاليهتتدممنآخرفكانللمظالميوماجل!ق

خضبم!نبث!مكواهااليهوأفضتبديهبينفوقفترثةثيابوعليها

المؤمنينأمريارأسكعبىالواقففقالتالخصمأينفسألهاظلمها

بيدءخذهخالدأبىأبىأبنأحمديافقاكابنهالعيادسالىوأومأت

أحهرلهافقلالعبماصكلاميهلوكلامهاجعلالخصممعفأجلسه

تكلميزبروانكالمؤصينأميريدىبينانكادلىاامةياخلد.:أبىابن

أنطقهماسالحقفكأحمديادعهاالم!أمونفقاكصوتكمنفاخفضىالأمير

1(1!!)بننقةلهاوأقرمعاملقهاواحصنمظلمتهابردلهاتضىنموأخرسه

وافى.الواحدعبدعلىذ.الامملامخىالمساواة)1(
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8،1ء--نه

اللأجانبئمعوالعدالؤالمس!اوإة

خزار.،بهموأوصىالفنةأهلوأسطهمالأجلأبديانةالاملاميحترم

.!"خصمهفأفهذمياذى2من":وسلمعليهادلىاصلىالنبىويقول

أعيادهم.أيامالقضاءالىيدعونلااليهود

تعدواالاخاصةعليكي!يهوداذتم"والسلام!الصلاةعليهالنبىيتوك

."السبتفى

:والسلامالصلاةعليهالنبىيق!ل

.نارمنبسبلمطالقيمامةيوملهحدذمياقذفمن

أيضا:وبقوك

\

شيئامف!أخذأوظاتتهفؤقكلفهأوحقهأنتقصهأومعاهداظلممن"

.؟/القيامةي!ومخصههفأنانفسظدببفر
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الثانىالنممل

الحرقي

ذلك،أمثلةومنأنواعهااختلافعلىاحرياتهمجميعاللنمالى!الاسلاجكفل

السياسيةالحرية(1)

،فذة.ألحال!وعلنىحرةبيعةنتيجةالخلافةكائت:الخليفةاختيلز

الراثندودق.الخلفاءولىالحربة

مراجعتهغحقللثسحبوأنالتنحعيأماممسعئيلننالخلفاءاعقبز

للشمباقمامةالحريةيقرونأنفسعهمألخلفأءانبلومحلسبتهم

بكؤأبوسيدنايقولقالأساصهذاوعلىيحدثعماالخليفةيسألون

رأيتموفيفربخيركمولستعليكموليتقدالنا-!أيها"عنهاللهرضى

أطيعونى.فسدحرنىباطلعلىرأيتمونىوأنفأعينؤنئىجقفلى

،01ا"عليكملىطاعةفلاعصيته-وانفيكمإللىااأطمت!ا

:أخرىخظبةقىويتوؤ!

ز"غتا-وانفبايعونىألمتقمتفانبهبتدعولستمتبعأناانما""

901ا"!وموفى

عنه:اللىرضىالخظاببنعمزيقوؤ

فيك.رأيناانفقاكرجلأاليةفقاب!فقومتىاعوجماجافىرأيتمانألاا/لأ

.((السيفبحدقومن!اعوجاجا

9،.المهور"عنكلامهعندالخظاببنعمرسيدناع!ارضتامرأةهنك

.ابرأيهاوأخذ

الطا-!جمثيهاخذلمخيئن!التالبىينظب9عضلىبخعثنمانسيدناوضآ

.*01،المأخذبعضغ

مبننبنلتفاذاالممطلموني.عابهبث"ىءأعودولاوأنزعأنوبانى"
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لانلنعبد.االحقرثئئىلاترأ!/ثواللةفلبز!ىأثنبرافكمعفلإقتىمتبرى

-.(المبب!ذلا

عليهالنبىكانوأصحيةوالسلاي!الصلاةعليهمحمدبينالرأىحريةلأء-

رأيهميبدونحريةبكل"وهمأصخابهيطدشيزؤالشننمايملاة

يجببماالوحىنزلاحتىوفدانهمبالاسرأءيفلقفيمافاسستفسارهم

عليبما.السيرالنبىعلى

.:بذزغزوةنىاستثملرهمكما

الرأى.حريةكص/.تقريزالنالى.ئيهاهاليعطىالش!ورىن2القرأيدوقد

11001("الأمرفىوشورهم":تعالىااللىيقوكاذ

الل!!"بيبهي!نئورئوأمرهم!"أيضماويقول

\اث!الح!يئ،ا!،،1-يب

ولا/تأخذهخيروقبى،،الجهخا!منينضمفات.!هرطنلنالاسلاغخرش

لائبئ.001لومةالحقضنى

،إتعلىاللةفيقوكالمبدأ!ذامقر!االكريمالقرآنجاء

والىيمف.رفمتالسحاءوالنىخلقتكيفالابلالىيثظرونأفلا"

.)ا"(أ،(سطختكنيفالأرضوالىنصبتيمف!أنجب!

!مالتفك!حريةالىتدعوكئيرةأخرىآياتوهن!

!ييةلحريةا(ب!)

"/يغو!تعلى
.،"الئتىمنالرثد"تبينقدالديننىاكراهلاالأ-لا

مقب!ديهنما.طىييفواانالمنكوحالبلدلأهليبيحوق.المسلمونكلن.-كل

وطاعة.جزية

س!تسع!ص

.0915.ية7عرانهيلأممورة139

.8!اية2الث!ورى"فورةث!،)2

!،!جما+جمع!طدطملثه!!طيررره.!(-



/لا-،1.91-
003؟مففغأحديضحارولادينهمعلى/،"يكرهون"عهرسيدناويقوؤ

الدينية:المناقث!كحرية-،!

فئىوالمنطكقالعقملجادةيلتؤمواأقالمسلميننعالىالله1ينحمح

و!ءالاقفاععمادهميكوقؤأنالأخرىا\لأديكمعأهكمنماثثسلهم

تعلى:اللهيقولطهذاونىنجنحجةالحجة

فيبطتىوجادلهمالخسنةوالموعظةبانحكهةربكلهعبيل.الىأدع"

11(51،"إحمدكن

?:المؤ!نين!خاطباويقول

.)؟/(."أحسنهىبخدتئ!لاالكقابأفلتج!لؤاولاا)/

2:الأخرىالأدليلىأهلمخاطباويقول

.يعملأ(4"لىصخينكفقااقبؤهمكبم!اتؤا-ء"-وو"

01)3("لتافتخرجوهعلممنعندكبمفل،:ويقزذ.أيضا

تعلى:اللهصو!

أطىعمهأ!ام!طجم!ا!!ادطرقىد+ولاأمصداالا!جملىدفىاذ4لإ+ر

الئىق!ألم!فيء!ا)6،لأ-طأذام!جئنا+ولأ1!لىد/لا-!لر!،أب!غكللوأو

كانلواوبا!عليإ،2ونجيئاالك!-ءمااحن!بغا9تلواالز!ديا!هء.والىاانوك،،نها

.أ"!لاجهتدونلا.ي!ل!ونضيئا-لمبوحم

.125!يةالفحلسورة)1(

.؟7يةالمنكوت.)2!

.1121اثة2!ةلأ.الئقزسير!!4.

سوزة311(

..،ية3فطرسورة،25

.لأدء"ل!البعرةسررةأءأ6

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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اف!الفصل

المسصفيمعاملة

الدينيهحريقهملهمويتركونالمفتوحةالبلادأهليحترمونالحربكابئ

العدل،منيمرفوهلمبماالمصريين،الفلاحينالعلصبنعمروعاملفقد

فىالفصلأمرلهاتركادائمةمحاكمالمسلهونلهمانثأفقدوالانص!

القبطية.قضاياهبم

الأالاتسيانتتلتحريموأولها/الحياةفىالانسكحقالاسملامقرر-كما

النامسقتلفكأنماالأرضفىخسادأونف!رابغيزنفساقتلمنانه"بلحق

.أ"جمي!عاالنمامى!أحيافكأنماأحياهاومن!جميما

قيلتة.التىالوثئيةربقةمنالبث!ريةانقلذعلىالاللامعمدوبذلك

حريته.من

لمصلحلأبشبروطقيدهابلنهواهاعلىالحريةيطلقألمالالحطمأنعلى

كطولكنالأرضغ!فسماداالانسان"يميثأنالحريةمنفليسنفسمهالفرد

:افقالالحريةحدودالملامعليهالنبىوصفوقدالمجتحعلمصلحةجددهاقلنأ

موضجقمنهمرجكلنىفصارفاتتسمواسفينةفىركبواتوماان"

في!أصنعمكانىهوقماكتصنعمالهفقالوابفأصموخعهمنهمر!جلفنقر

لم-.(ا((وهلكواهلكتركوهوانونجوانجايدهعلىأخفوافانشئتما

منكلحئيذةابوالزموفدالخنزيرلحموأكلالخمزشربلهمأباح

*.-!.تقيمتهلهيدفعأنلذمىمتاعاصيتلف

إآالكريمالترآنفىوجاء

).-،!.)1(11(،دفيولىدينكملكم"ا

ولمالبينض:يقاتبوكم-لم"الذينعن!اللهينهاكملا":أيضاوجماء

.إت")االمقسطينيحبا.دلىاناليهماوتقسطرتبروهمأندياركممنيخرجوكم

..*إ!!.!"إ:*ث-.-.3آيةالكافرونلحمورة)1(

ر"!ا:-ا!7-ظ8ية7الم!تحنة-)؟(!
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أدطلموافكأسلمتمأوالأميينال!تابلموتوأللفيينوقذ:أيضاوجاء

.البلاغعليكفانماتولواواناهت!واققد

الهسنتكبهه!واختلافيالإرضالممواتخلبق7يإتهء!منلأ:أيضااوجماء

."صللعالمينيات7فلكشانوألوانكخ

الدين.ضاكراهلا

.)11!ا"مؤمنينيكونواحتىالند!تكرهافأنت":تعالىاللىيقوك

ساطريقةيفرضبىلمكذلكمه!نديناعتناقعلىاحداالاسلاميجبرلم

رضىطلبأبىينعلىسيدناعنروىفقددينالىدينمنانتقلهعئد

!(الزندقةاعتنقا)تزندظقدر!إنخلاضه.ائناءالهمهرفعقدأفهعنه"اللهم

دينمنيتحولدعوم:علىسيدنافقل.نصهـانىوالآخريهودىاحدهما

09دينالى

!لحقمنأنءمن.لأشهءوجههاثهكرمعلىسيعنافلكوانماغل

11بهذالاي!انوهذاالمذاهميأوا،!جانمنيثاءماصفترأنضهه!اث!ض

اثه.لىمحيوكوسن!ةتصلىافةكقابمصدكها!ب

الرأىحرية-2

أجرالنأافلهأصابإف!حريةبكاط.الرأىابداء!اى3الاسلاحثولقد

وأناب!جهدابذلقرلأنهيخطىء"نالاسلامأثلبوقدأبرفلهاخطوان

لالحناتشةولاللاضرأرللحصلحةأ،التفكيريكونأنعلىالتنكيرعلىليثسمحه

الهمازلة.

تمالى:اللهيقوك

كتبةولاهدىولاعلمبغيرالله1لهمبيلفىيجادقمنالنلى".ومن

القيالةيومونذيقهخزياللا!نيالبماضاللهسيبأ!ىتليضلعطفهثمانىفنر

.)1(ا"الحريقعكلذاب

.69آيةيونسسورة)1(1

.3ي!ة6الحجدمورة)؟(

!(المئضبريةالتنزقة-لأا:ا
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الم!لأخرية-3

يانالرزقةالىوالسعىأ،جتهإدعلىالنامى!وحثبالممكالاسلامأمز

كتوجيهمنبئكبأيك2نالقروجاءوالمثابرةوالجدبالعملالاترقىالا"الأمم

ثنمأنه:جلىالله.افيقوؤللسعى1النالى

1.،)1(ا"والمؤفنونورسولهعملكماللهفسيرىاعملواوقك"

ة.أ2("رزتهمنوكلوامنحيهاضفمامثئوالا:أيضاويقول

.)3("الأرضخ!فاثتثرواالحملاةتضيتنذا"أيضاوضول

ال!ملأ.علىمحثالتىالكنرةالأحاديثاومنك

نقطالمسلمينعلىيتمرهلمنانهالمملعلىيحثالاسلاب!ككواذا

جنم!أوطبقهعلىطبقةتهييزدونالعمكإلىجميعاالناصيدعووانها

بماويكافئهعحلهتلرعلىفردكليثيبنهوثينعلىدينأوجن!!اعلى

وألونهأو!جنسهبسببخر1فردأجرعنخردأبجرينضأندونيستحق

بالتحييزاشتهرتالتىوالقديمةالحعيثهالدولتفعلهمامثل2يخمصبهأوطبقته

واسرانيلأنريقياجنوبفىرأيناوكماالكتمابهذافىبيناهكحا!المنصرى

ترىوكماا،بيضى!منبكثيرأقكأجراالافريقىالألمودالعامليأخذوكيف

الاسرائيلى.العامليأخذهعماكثيرامفخفضراأجرعلىالعربىيحصلكيف

بقعبرانسانكليكالىءبكمالعنمريةالتفرتةهذهيرفضلاا،سلامأما)

انثى.أوذكراكانسواءبطه-،

تحد!:اللهيقول

ظيبةحياةفلنحيينه،مؤمنوهوأنثىأوذكرتصلحاعملمن"

.،يعملونكاممامابأحسناجرهمولنجزينهيم

.."ه7يةالتويةدمورة)1(

.7.01يةالجمحةسورة)؟(

.67دية2النئىسورة31(



"591.-يم

مماتجضيبوللنساءا!مسبواممانصبداللردجماز":أيضاويقوك

01)2(1"ا؟أكتسبن

مؤ-منوهوأنثىأوذكر3منالصالحكمنيعهلومن":أيضئاويقوك

04ل3("فتيلايظلمونولاالجنةيد!خلؤنخاولئكا

منمنىعامذعملأضيعلاأنىربهملهمفاسطتجماب""أ:اأيضاوي!قوك

إ.(إ"بعضمنبعضكيئأنثىوطكز

معالتعالل.حريةكنلالاسور3ول!تنقط3!كفؤلهالمملنحريةتكنلم

العنصبريةالتفرقةتلثةالحسبكفىيدخكولمفرارأوضرربدوننثاءمن

تعماملةفقداالذمةأهك!معالتعا!لحريةألاسلامكفكفهثلاااليومنراهاالقى

عليهالنبىانحتىيهودى4منفلاترضىاليهوذ-والسدمالصلاةعليهالنبى

اشتراهلطعميهودىعندمرهونادرغهكانعندما)!توفنىوالسلامالصلاة

دوندولةرئيسمعيتعاملالذمةأهلمنأحدا/أنعلىيدكوهذالأهله

عنيمية.تفرقة

لموتركواأعمالهمعلىالمفتؤحةالبلاد"أهلأالمسلمونأقروتد.هذا

كفلهااالتىالصكلحريةكانولقدحقوقهمتسلبولبمأنشطتهممزاولةحرية

البلاذفىوالمدنيةالحضلرةتقدمتأنأجناسهماختلافعلىللناصالاسلام

منبهجاءوماالاسسلامعنالمؤرخيناحدقالوقدملهونالمصفتحهاالتى

نك!ةالأندلهرافنىالاسلاميهالدولةأصابتالتىالفكسةان":حريات

الاسلامىالفتحلواءهيحمك،كلىال!ىالحضارىالنحوفىاثرتحضعارية

صورهاءأسمىضالعدالةمبادىءويطبقللجميعالحريكيكاللكان/الذى

الفتحقبل.عليه-كانماالىوالتميزالاضطهادإعادالنكمسةاجاعتفلما

(.(1)الاسلاحما

.2؟ية2ءنسا"ةسور(1!)

.ام24ية2النساء)؟(سورة

.591ية2عمران2ل3(سورة.)ا

ء8؟خررفز2وث!ح!ة-علفىممدتالجضالاسلاسالفقهكتابا)4-إ
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صصصيايمحمزية

نحق!والتمليمالعلمبوجوبنادتالتى"الأديكأ!لالاللاجىالدينكاق

ؤ.،إ"اقرأ"بكلمهتفلدىن3القرسورأوزجملت

لا:تصالئافابميقوز

ا،كهمبموربلثاقرأعلقمنالانسانخلهت!خلقالذىريكباسماقرأ"

..)11(ا"يملبئلمماالانسانعلمبلقل!علمالذى

أ!قط:يضؤثم

.4)2(لم"يعلمونقلاوالطيتئيطهونالذمقيسعوئهل""!

.)؟(1((يسظرولقوما!القلملق،".:اأيضاويقولق

إآ.و!ال!ن!نيالصلاةفلي!النبىو!قوك

ومسلمة.مسام!كلعلىفريضةالعلمظلب

النالىمنظلمبولكنغيرهثونجفسراعلىالعلملم-يفرضوالالهلام

ويكضاغرهمثونأنالسعلبىالممرفة.يقحرولمويتمدمواأن!يقرلوأجتيصا

الرقيهتيعتتئوالمسلامالصلاةعليهالنبىكانفثدالحريةالماب!.مقابليكنونأدق

المشلحين.منعثرةيعلمأنمقيك

!.41!-امنالآيكالنماءممررة11(

د-29قي.ء!شأ*ضتؤرة)3"

ل!.نأأيةالظب!!فيبىة4!إط
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يلرابعالفممل

البفبميالتيمطز.

أولدينالتعصبيقزولميترهولمالمنصرىالتمييزالاسلاميمرفلم

المماملةابيفهمءفيوساوىسوأميهالنلىجعكوانهاأصك.جفءأورلمأهلعة

ذللث:أمفلةوهـت

طمهة"ويدعىباسحهمعروفرج!سطاأنالمدينةفىحدث

يهودىعندخبأهثمدرعامنهمومرقالمسلمين"تببتاهلعل!أ"أبيرقابن1

هوبف!ف!ههوهاليهودىبيتفىفوجعوهأعنهااللرعأصحابوبحث

منبرىءوأنهوديحةطعمةمنأخذهاأنهذكراليهودىلكنالدرعلرقالذى

عندهفملدبرعالميهوديأتهمادىتتضماكرالقوائنوكمافتاليهتتجهريبةالة

فيهيي!ومدأخبااطتودعهاولااللبرعاأخذماأنهي!حل!فوط!ةيهودىهوفيم

لأنهرحيلهيمينصيرأنمنهيط!لببينواليصإم!الصلاةعليهالرسول!الىلاقومه

باسلامهممبروترجليخذكأناينبغنىولايهوديوخصمهالهراءةظاهرمسلم1

بيهوديته.ممروفطخر1أمام

اثغيبةمعرخةيوتلبمفهو-!غماكضة"الرسولأمامال!ية

أنىلكمأقوكولاالفيبأعلمولااللهخزأئنعنديلكمأقوللاقلى"

"ءاملك

اوواسمغأنرممافهىالبميدةوخفاياهاالنفولصراطبائعلهتنكشمفولم

بمنعذبهمنملههمفحنتيلمهملاال!نفماق!لىمردواالمدينةاهقومن"بعلمة

.ا"عظيمعذابالىيردونثممرتين

!اهولوالوزرفيحوليهودىالقضية1ف!مادامانه

أ:تعالىاللهويقول

لامايبيقوناذمعهموهواللمنيستخفونولاالناسمنيستخفوننج"

فىعنهيمجإدلتيمهؤلاءأفتيمهامحيطاتعىاوبئبهااللهوكاناالتول.منيرتخى



-االأ8-

!!1(م)ا"وكيلاعليهميكؤنمنأمالقيمامهيومعنهميجادل!فمنالدنياالحياة

الثمةان!أدداواستففزخصيصاللخائنينقكنولاا":أيضاتعلىويقول!

01،(رحيهاغفوراكك

ويثول!غيهعنيرجعكيهابالنصيحة"سلرقالىالوحىيتوجهثم

تحالى:ا"بمفيقوكرشدهالى

أغنوإاللهيجدأدلىبستففردمنفسهيظلمأوورموءايعيلومن"

م.)2(ا"رخيما

يحاءالأبرعلىجزأفابالتهميلقواألاالمسلمينمن-عوهن2القرويحذز

تعالئ:فيتوك

ومرئمحكيماعليماالالهوكاننفسهعلىيكسبهفأنمااثمايكسبومنأ!

!.ا"مبيناواثمابهتالااحظفقدبريئابهيرمىثماشاأوخطيئة،يكسب

!.بالحتئا،فربنضدلفربنيتهحصبلاالاملامأنكيفهأرأيت

هذ،فىكانلأنهبجالبهووغفاليهودىانقذ.القرآن2أنيبينكنهوهذا

5)1(مملطالئنهخصكانولولدينمتمصبايقفولممظلوماالدعوى

بأنعليهمردن2القرولكنفتطلهمالجنةأنوالنصمارىاليهودظن

هـله!علما.أمنحرانياأمي!ؤدياأككسواءدلىوجههبململمنالجنة

01ا،ساسههاالصالحوالعهلوالتقوىلىلئهفلاشلامتمييزاهذ.اوايمرا

فتاكلهماالجنةأنفىوالنصارىاليهودمنكأقولالاسلاب!وثحضرا

أ:أوجل؟عز

أمانيهبم-تلكنصارىأؤ.هوداكانمنالاالجنهيدخللنوقالوا"أ

محسقوهؤلثهوجههإسلممنبلى-صادقينكنتمانابرهانكمهنواتل

!.ل؟(!ء"يحزنونهبمولا!عليهمخوفولاربهعندأجره!فله

001..اطلا!6801،1يةالنساء(1)

هـ011!ا،ية2النسحاء.)2(

الفزالى.محمدللثيخوالاسلامالمسيحيةبينح4والتسما"تحصب)3(1

/0701ض

،.7111،112يةالبقرة41(سورة
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والمعلام3الصلاةعليةالتبىيقوز-7

وبلاأالفرصسبتئوسلمانالرومسبقوصهيبالمربسابقأنا""ا

.ا"الحبن!سابى

الىا،سلامينظزلمالاسلاالىشمبهممنالسابقونهملاهؤلاء

..لونهمالىينظرولممن!كلأصك

تعالى:7لةالقول21-

الصلاةعليهوالئبى"جهيعااليكماللىرسوكانىالناسيأيها"

عنحريا.ولااق!يميارسولاليسوالسلام

:والسلامالصلاةعليهويقول

"وا،لودالأحهر2طةالناصالىبمثت""

التمييغأوالمصبيةتمرفولااولوانبينتفرقلاعالميةدعوةفهذه

..اللونبسببالعنصرى

تعمالىاللهيقولطالعنصرىالتمييزوعدمالاخاءلممنىتأكيدا-3

وروئكفهبالثهمن7كلوالمؤمنونربهمناليهأنزلىبماالرسمول7من"

غفرانل!وأطمناسمعناوقلوارسلهمنأحدبيننفرفلاورسلهوكتبه

.)1("المصرواليكربنا

."جماهليةفيكامرؤانلث"

المصبيهأنفيهيبينوالسلابمالصلاةعليهالنبىعنخديثانه

الاسلاي!جاءوعندماالاسلامقبلالمرببلادفىحنتثرةكالتالتىوالمعن!صرية

الحنصرية.التفرقةأممبابكأالفى

وسلم:عليهاللهصلىمحمدسيدنايثوؤ

"ا"عصبيةعلىتاتلمنمناولي!ىعصبيةالىدعامنمناليى!ا"

التحييز:ألهحاسرلمالت!توى

والتفصقها،سلادمكتا-عنشلاا-285قي7البقرةسمورة)1(

-.كاملا!زيزاعبدد.المنموية
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وح!علنحموأنشذكرمطخلقنماكماناالنمييأيها".:تعالىاللةيقولآ

.11(1ا"خبيرجمليماللهااناتخاكبمالمهعندأكرمكمانلتصرفواوقبثللئعوبا

.اللونبسببالتمييزمن.وحذر

والسلالم:الصلاةعليهالنجىيقول

.ا"بالحقالأسلطانالسودأءابنعلىالبيضاءلابنليس"

انظ!مفى!وناحقذلكمنأبحدالىالخوارجذهبولقد

عبداككولوكمانمنكثنامسلمأ!المسعلميىأمريتولىأنال!ثسيلسيةا

.)2(الزبيبةلونلونه0أسود

انضترىألتمييز

كمانتلأنهاذلكالجاهليةعلىأنكربل.بالنسبالتمبيخزيبفضإلاسلاما

المهل.عقوتقعدبلآباءتتعاظم

:والمملامالصلاةعليهمحهذسيدنايقوك

وأ،جدادبا؟باءوتعظحياالجافليهنخودعنكمأذهبقداللهان))

."تهـابمنوأدملآدمالناص

:عيرسيدناويرقول

يوممنابمحىدأولىلهمعملبغ!وجئنمابمحطالعجمب،ءتلئنوالله

نسعبه.بهيصهـعدك!عمدهبهت!سمنفأتالض،ء"

القربى:بصببتميب-هذ،ثثو؟!ت

تهلمى:يقول

ا-نىاطنهولوللهتنرك!تي!تغفرواأنمنوا2وانذينلا!بى2،تما"

.11(((قربى

.13ية3الحجراتدورة)1(

.58؟صممروفناجىتأليغآإلحربيةالحض!ارةأصلة)2(

.113آيةاستوبةة)3(لىو:
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الشريفالحديثمىوجاء

عم!ةصفية!يااللىرسولبنتفاطمةويااللهرلهولعمعبا!!يا

ثصيئا.اللهامنعن!مأغنىلافأنىاعهلوااللهأهـسول

سمان41لىكفبا!لم!مكالصحادىادردا.ءأبأن"الموط!فىجاء

ألأرضان"سلماناليهفكتب"المقدسةرلمالأر!الىهلمأنالفارسى

."عهلهالانسانيقدلهىوانحاأحرأتقدسلا

.أرضأوخبيلةأول!نمبتضحيسرلمالاسلامضىي!تلمولذلك

وأالدينبسببالم!ملموغيرالمسلمبينالمعاملةفىالإلللاميفرقلم

حدودوغىاللهعليهي!ليهبهاالانسعلن0عاملب!الأصلاواللنةأوائجنس

"كريم.ن2القر4رسيما

غرهيوالرباعقدحربيافعاخدبأمكالحربدارذمىأوصملمدحنللو

!فدءأبوا،!امقال.عقودهتعةهلالاس!لامحكمفىالفلسدةالصةوفىت

الرباحرمةلأنالاسلامدارفىيجوزماالاالحربدأرفىلدسلميبوزلا

الحربىحقفىوأطفظاهرلاةالمسلمفى.!قأما-المتماقدينحقفيىهـثابتة

تعالى:قلب،لحرمك!اطبونالكفارفلأن

."عنهنهواوقدالرباهموأثت"

را؟تفتدالمعلمينغيرث،ئروالسلامالصلاة!إيهالنبىا!ترموقد

الصلاةعليهاللهرسولالىقل!ملماالعربنص،رىمنوكانوانررأنوخدأت

فقاتمنمهمانناسرفأرادافىصجدفىبصلونفقاهـوأصلاذهموحاذتوالسلام

اثمصلاتهمف!ا!االمثرقهـاصتشبلوادعوهموانحلامالصلاةب"النبى

أم!صايغيرألالموكتبالبزيةوجبهبىيدفعوقاعهداأاللهرسولقمع!قحوا

ن5حقيفيرولاكهانتهعنكاص،تولارهبمانيته!تراهبولاأ-قفبتهإعن

عليه.كانوامهاأهط"!سلطاتولانحق!!!م

إد!لاموأ!-لاةا4!إبححم!لحيدنايتىواط-)ا

."علينامااعيهملناومالهم/"
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:الانسانلبنىاللهتكريم-3

لعمالىاللهيقول

.)1(ا"دم6بنىكرمناولقد"

،.الماذولاالن!بولاالجندسولاالعرقفىتمييرفلا

:النبوىالحديثفىجاء-3

يهودئ-جنازةانهاألثهرسوليافقلناوقفاالنبىفقامجنازةبنا*هـت

فقوموأءالجنازةرأيتماذا-نفص-،ستأوابفضلى

الرهـولكانعندماتى71السم!الالرلول1)ى(ألهمود)حبش!!وجه-4

احسغفأنتموجهكلمنتفءطلونناالعربمعتنرأنتم:زيارتهفى

فيررثبرأصاإأمنتأنافاذأالرسولفيكمنثسأكذلكلونازأبولثكلا

بقرلةبمالهالفبىاخيريحالمؤمنينالعربجوارالىالجنةفىبمقعدأجازى

شة.الفيمتدبهاءالألحمودالحبث!جلدمنينتصرولسوفنحم

بالحملالافضلالسوداءابن!لىالبيضاءلابنليس"النبىويقول

."الصلح

:اجلزوا

يهودية.أمكانتمسيحيةكتابيةمنيتزوجأنللىاميحهت(1)

تأكمام!سلهةمادأمتلونهاكاتأياامرأةيتز!جأنللم!لميحهت!ب)

.!لونمنتتزوجانالملونة3للمرأة

بينهماايجمعالاسلام*مادامقرنمىغيرأوقرثىمنتتزوجأنللمراةب(()

قريباتهاحدىيتزوجالحبئنىبلالهوفهاحبئنيةكإت-،لمرأةولو

بكر.أبولحميلنا

علئافتراءهذاالأبيضرا-تذكماءأقلا،سودأنفكرةوافتقاداللون(دإ

لهناوجنسعلىمقهسوراليسالانممانىالعقلأنذلكالملوذمن

.07ية2الالرأءم!ورة)1("
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ذلك-علىشاهذأكبروالتاريخاللونلود!إماءوجعئاولظالماخا!!

المزنج.عنالممسمودىالملامةويقول

:."بلفتهمخطباءوفبهمإلسنقهمضنصاحةأولوهم.لأ

وأللفنىفليسالتمييزأمباب*تكسببالفنىيعرفلاوالاسلا3

تعالى:ا/لئهيقولهذاوفىالقمييزأهـلمسراالنقر

يقصمونأهمعخليمالقريتينمنرجلعلى6نالةرهذافزللولاوتالوا"

فوثبعضهمشفعناءال!نياالحياةفىمهايشتهمبينهمقسمنانحن.ربكرحي"

1(لام()يجمعونمحاخيرربكورحيةسخريابعضابمضهمليتخذدرجاتبعض

:الصقات

القلأونةأمامالن!الحرلمدبنمسلوىبلالمظبفىالقهييزالاملاميحرفلم

حدثماذلكعلىتدللأنويكفىأخرىطبقةعلىميزةطبقةلأىوإيس

سحيدناالىالمقربينأحدلهايتولحطأنفأرادلرقتمخزوم"نامرأة-ت

بينمنزلتهالكرامة!شظاالهقابسهاينز!،!كأومبلمعليهفه41صلىمحهد

أرهـلوواللهوقمالذلك!ىغضبوسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنالكنالناص

يدها.لقطعتميمتتمحمذيئنتفاطنة

ذلكأ!تألهمىتشريعهف!هفوو

تعلى:اللهقول2يؤكدماوهذا

.(1")الله*تنكالاكسبابماأءابزابدبهماافماقطوالسارتة"السارف

ظمائفه!علىيقعنطبيقهوليسعامالعقابأنالكريمةا؟ية!نويفهبم

01غيرهادونملةاو

.31،32ية2الزخرف)/1(

.28ية7المائدة)2(مورة
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الحناممى؟شصط

الانسانوحؤقالاسلامفدوة

الاس!لاميةالنبريعةهولآالدههوديةالعربيةالمملك!ةفىندوةاقيمت

،.الانسمانوحقوق

حقوفحذظمنالاسلامبهجماءماعلىنقفأنيح!تالفدو!هذهومنء

وظتةأودينهأوجنسهبسببفيهجمقحالذىالظلممنو-حمالتهالاتشان

لغته.أولوفأو1

!ا-

-!

ب!-

:الندوةهذههىجاءماأهم

فتا!الانشانكرامةحفظعاىالكريم6نالقرنصرا:الانسأن!-امة

العزيز:كنابهفىتممالىالله

.1!)ا"آثمبنىكرمناولقد"

تكريبمعلىيئصرولحالنلىكأايآدمبنى3رييمدعلىينه!.ق7والقر

.خاصر(جنس

ولااطونإوالنسبأوالجنسرلمبسببالكرامةفىادتييبتعد!

اللغة.أوالثروة

والمملامالصلاةعنيهالنبىببوأط

بمالتقوىالاأسودغإىلأبيضولاأ!جمىعلىلعربىصللا"

."الرجاكقنمقائقالذساء

البرأنواعجمهمعو!ديمالعخيرعلىوالتعلونادتمارفالىال!عوة

تحالى:بقولهعهلاالانساتبنىب،يعالى

..)؟(ا"أتقاكماللهعندأ!هـم!مانالتعارمووقباث1!شحرباوجط؟!م"

هواللىعندالانسانبنىخيروأنالادسمانيةالأسرةبوحدةالنداء

:3والسلاالصلاةعليه.الرسولبقوكعملاالالرةلهذهنفعاثكأصم2ا

ه."لعيالهأنفعهماليهوأحبهماللهعياقكلهمالخلق"

.07آيةالاسراءسمورة)1(
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تعالىةااللهبتول.محفلاالفيرو!سفدةالاجدماعىالتكافل-5

.."والمحعرومللمماللحقأموالهمفىوالذبت"

تصررديناعتنافعلىا!-اههبوأزوعدم!يدتهمىالانص،ن!رية-61

تما!ى:اللهبقولعملا

ء:69ية2يون!تس!رةفىتعالىبقولهوعهلا"الدينخىاحرا؟لا"

51)1("!مؤمنينيكونوا!ضىالنلمر!تكرهأفأنت"

الانساق،وحقو!الأممهيئة

جهدححلأ-وتبذلتعهل.مختلفة!ئاتبميدزمنمنذالوجودفىظهر

تأخذكانتالهيئكهذهالانسانحثوقحفظتكفل"التىاودملأإطالايجك

والمهيحنينالمتسلطينوبخسبالمكانوبحسب"الزمنجحسبوأتتطءاثمسكما،

وعت،يجىءوضدالأهـمهيئةاخرىو!ارةالأ!معصبةفتارةارادتهااءإى

.وهكذا1،همجمعديئويدمى

لدنةمىلأنهاابداالبطليأتبالالامبادىءعلىونصجاء3الاسلاملكن

تشبريعيةأوامرولأنهسااللهعند!نححفوظةصدزتن3القرفأحك!امحكيم

كاتوقدالاسلاممبادىءتتىءكاا،ممهيئةتصلرهمامثقأخلاتيةموأعظ!لا

لجافق.قائموهوقالماالاحمسافىمادإم"إالاسترارلهاوأنالكميةالض!،،ناتلها

.الأرضوالس!واتتزولأتال!الله

الهصورفىألانسانحقوفعنقكلىونالحديثالضقهعلياءنرىبينما

وأخيراالأممعصبةثمالمث!ههورةوقوانينهنبليونعصرترىثمالوسطى

كانفماإهوانهابحدمبقزانينتصدرل!ماتالمةهذه"توكلالأهـمهيئة

الاسلامى.التتنردجنجدبينمافيهاالثقةعدمثمثبادهاوعدمقغيرهافى!ببا

:يقولاللهوايتفى!وكيفيتغيرلانابتوهوقرناعئنراربعةيهب!ضىوتد

.العظتمألثهصدق)1("لحافظونلهواناالذكرنزلنماذ!تانا"

المملكهفىأقيمت4علمإندوة-"الانسمانوحقوقالالصلم!مكت!)1(

.؟791!سنة!،رصصأ!13تة4المسعودبالهربية

.9ية6الرجراتة!؟اإ؟(
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هدةلمعحاا

الرحيمالرحمناللهبد3

منوينربقريف!منوالمسلحينالمؤمنينبينالنبى!حهد"تكتابا.ءإ

/.مصهموجاهدبهمفلحقخبعهم

إالمربعقهمعلىقريئى*تالمهاجرونالنامر/دونمنوا!ثة51"انهم

عوفوبنوالمؤ!تينبيئوالقسطبالممروفغايتهميفدونوهمببت!""يدخاقلون

بالمحروف!علأميهاتفدىطائفةوكلالأولىمعاضلهماقونبتعىاربعثهمضملى

دأزكلوأهلالأثصاربطزنمنإح!تذ!هـكلنم)المؤمنينبينوالقسط

وبذىعوفبنعمرووبفىالفجاروبنىجقنيمو:نىساعدةوبنىالر،هـثصنى

فنىالممروفيايعظوهأن)2(ب!نهممخوجايتركونلاالمؤمنينوأن،"لفبيت

منعلىالمققينالمؤمئينوأن.دونهمؤمنمولىمؤ*تيخالفولاعقلأزفداء

المؤهـنينبينفسطداوعدوانأو.اثمو)3(ظلموسيعةابتفىأ!،فكمدخى

ينصرولاكافرخىمؤمفامؤمنيقتلولاأحدهمولدكمانولربكإعاءليهايديهم

بعضهمالمؤمثينوانأثئاهمعلدهميجير!أ!دةاللهذمةوأن،ؤ!ت!اىكاترا

)الموالأسوةالنصرلهفانيهرد!تتب!نامنوأنهالنا-تدونب!ض"رألى

دونحؤمنيسفملاواحدةالمؤمنينتسلمأت؟عليهم،تنما!سولامظاومينأغير

غزتاكازيةكأوأتبينهموعللسواءعلىالاادثهاسبيكفىقتاكةىصوهـن

نالبمحا)2(بعف!عنب!ضهميبىءالمؤمنينوأنبعضابمضهـ،يمض.بمف

ؤإنهواقومههدىأحسنا!علىالمتقينالمؤمف!يناوأنالله!بيلفىدماؤهـ3

اعتبطمنوأنهمؤمنعلىثونهيحولولاذذسد،ولالقريش"*سركيجيزلى*

عليهالمؤمنينوأنالمقتولولىديىضىانالابهقودفاسهبينةعنقتلا!ؤ؟منا

6"توالصحيفةهذهف!بماأقر"لمؤ!قذحا!لاوأن!عليهقياملهغيرا!ولاكاغة

ستقاضهم.ا:م!ربمت(11/

.الحياك"والكميرباثينالمثقلا!هـجا)2(!

!طبيهعة.وسيعة)(3(

،ملة.المهفىأةاإمماا:.وةالأ!)،(

.ت.ل:)5(يبىء

ين!ي!ة.بلايقتلى:اعتب!س)6!ا



فالهأوادأونصرهمنوأنهيه7يؤولا).؟(/.حدثاينصوأنالاخروالإومجماللى.

عدل.ولاصرفمنهيؤخذولاالضامةيوموغضبهلله11لع!"4يعلب

عليهمحمدوالىاللهالىمردهفلنفيىء.نفيهاخقلفتما!ههاوافكم

.والمبملام"الصلاة

عوفبنىيهودوأنمحاربينمادامواالمؤمنينبمينفقونثدالييوأن

ظلممنالاوأنفسهموموأليهمدينهموللمسلىمنديذ"ملليهود!ينالمز.ح-امة

.)5(نفسهالايوقعلافأنهأثمو11

بنىويهودالحوثبنىويه!ودالنجربنىليهودوأنبيتهوأهل

مفلالث!مطيبةولبنىولتميةاثعلبةبنىويهزدجشيمبنىويهود-،عدة

وأنهكأنفسهميهودبطانةوأنكأنف!مهمثعلبةموالىوأتعوفبذىليهود(-

علىيتحجرلاوانهوالدسلابمالصلاةعليهمركدبأذنالاأحدمذ!ميخرجلى"

وأنهذاأجرعئىاللهوأنظلم!تالابتصهوأصإطفبتفسبمافتكوانجرح.ثأر

اهكحاربمنعلىالفصزبينهموأننفقتهمالمسملىلنن"وعلىنفقتهـم!اليهوديملى

بحليفهينأثملموأنهالاثبمثونوالبروالنصيحةالفصحبينهموأنالصحيفة!ذه

وأنمحاربينملدامواجنالمصليمع-نينفضاليهودوأنللرظلومالنحروأن

آشمولامضارغيركالنفصراالجاروأنفهالصحب!إهلأهاطبوفهاحرام*ثرب

حدث!نالصحيفةهذهأهك!بينكلنماوأنأهلهابأذنالاحرمةتجارلاروأنه

والسلامالصلاةعليهمرمدالىوادلىاالىمردهفانفص،ثهيخانماائنتجارأو

منولأقريثىتجارلاوأنهوأبرهالححبفةهذهفىهـ،أتقى!اىاللهوأن-

يصالحونهالصلحالىدعوااواذايثربدهممنعلىالنصربينهموأنفصرها

لهمفانذلكمثلالىدعوااذاوانهموبلبسونهصملحونهفأنهموودبهصونه

الذىجالبهممنحصتهماناصكلعلىالديننىحماربمنالاالمؤمذجنسثلى

.كبل!م

وأنالصحيفهمذهلأهلمامثلعلىوأنفسهمبراليهمالأو-!يهردوان

.خاط:محدثا(11

يهلك.:نفسهديىتعي!2(
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ئئمااصلقعلىابالةوأن،نفسهعلىالاكملحبيكسب.لاالادثمذهـنالجر

خرجمنوأن3ثمأوظالمررونالكعابهذايصل،لابوأن4!لبسنمةالصحبهذه

وانواتمق!ابرلمنجاراللىوأنأثم19ظلممنالابمالمدينةآمن!مدومن1-ت

*.رلمولمحمدا

النبىكت!علىالتعليق

السياسهبينميثانلهابقوليمالمماهدةهذهعلىالكتاببعضىعلق

اخىالدابشنقيهعاما!انوناجاكاوأنهاللاللا!والخارجيةالداخليه

يصا!لمواليهوثيةوالمسيحيةألاسلاميةالأمم!تعصبةوكونتوا!خلأب!ا

وضمنتاللاحقونوالفقهاءالدماسةولاالسابقونالانباءوالرسك،تحقيقهإى"أ

ال!!له!دظريةوحقصادينهاوواجبكنع!رهابأداءوالقمتعقهامة؟للأةرييات

اهلواذنالاسحتئصرواشترطتالحربحالةفىالتدخلوحددتالمشروعة

*أ)1ادحرمة

تعارنةالفىابمانهالممرفتآمعتىنحطدمدبلوهلمسيهكئاب!ثؤلفثرحكى،

.1()3.اغليهالئاسغ

وفيق.أحمدللأسثاذلةاد9أعلم)1(

.*الخوطوم.جالعةقماسمالثبريفآعوند.تألبت"صمددبلو!اسية)2(
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ا،ديانةمنلتىا!ققرقةحةسكافوهيئكالأديانكأالاسلامسبق

!الكتالفىجدمامنذلناتبينالمفصريةالقفبرقةلمكالحةقالتالتىوالهيئات

فتبينالأممهيئةالا.وهىالعنمريةالتضرق!دةلمكاخةصيحةخر7عنبجاءوما

،1،مي!هيئةعقجاءم!"واليكا!!نصريةالتررقةلمكافحةالالهلام1فهممدىلنا

.الاشلامفىجاءبهالمقارنتها

*ممهيئة

يزفي.مااليهاالمنضمةالأ،معددوأصبح،!اهسنةالأممهيئةانث!ئت

!ال!فيهااقنتركوقدلجانهامنفيهابطاعطلهاكلأننرىونجحنالمثةعلى

!الصففىالبيض!!الملونةالبئنرأتفووطويلهاالقامةالثسعر"وقصارواالرؤوسرا

أمب!منومندوبونومختلطةالزنجيةالأجنالىا!ىينتهونوأفرادوالسود

المنا!هـفىهذهكلاشتركتوقدوالسلالةالحضارةفىكثيراتختلفكث!ة

85،!1.سنةديسهبرفىعليهووافقتالعالمىالانسمانحقوقميثروخع

لجفيعحدوضعهـف"،الفرضقرارات/عدةا،!مهيئةأصدرتوقد

حدوضعتحتمالمليا1الانسانيهالمصالحان:"وت!قولالمنصريةالتفرتةأنواع

العنصريةاالتفرقةحاربتوقدالدولةردايمامعاملةفىالعنمرىللاضطهاد

جن!لاجكومةمنبالمإلمرفةتينلبلىكلأمتالقرأراتهذهولكنافريقب،جنوبفى

الحنصبريهالتفرقةوجودفىتتممص!لح!تهاأنفرىالد!الفولوبعضا"فريقيا

منها:الشأنهذافىالقراراتبهضالأممهيئةأصدرتوقد

جنوبحكيمهمعالدبلوماسيبماعلاتاتهاالمامجييعح،ث!لنتقطعأن-ا

،.،اافريقيا

،.أفريقيماجنوباتحلدسفنوجهفى"وأئيهاالدولقتفلقان-3

.الاتحاد-موانىدخولسفنهاعلىتحذرأن-3

ة.أفريقياجفوبفىالمنتب"البضثعجهيعتمقماطعأني-ا،

5)1(اليهاالأمهلحةبج!عتصديرتوقفان-5

!خبذيزوكناب.صلااخغالمحالظمحمدكتمابنىبالئفصيلذلكأنظر)1(
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خليل.ابراهيمتأليفوالتلموذاسرائيك

الحنتى.المتغمعبذد.تأليفودراسهترجمة-يهودبلاعالم
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.زهر-ةأبومحمد

.اعمثوىابراهيمد.-والتتلرالعرب

.وتت2ولثهبمفيدد.تأليف-والعنصريةالصهيونيه
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.عماثئوزهـحمدالسبدتأليفط-اليهودعندالربا
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المليم.عبدمصظفىد.-هـصرفىاليهود

(.محثأحمد"سيذ5محموتأليف-4العنميرباالتةرقةيحاربالاسلام



،-!0211-
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.الجوهرىمحمدد.الحديثالمجتعخىالطبقات؟-11

.!.خريخا2و

.زهرةأبومحهدالشميخ-الأديانفىمقارنك21؟-

لحعنك.حسند....كو!فونسيوسى4؟-لأ

(.أحمذرضاأحمدوترجمةقيسىجورج-الطبقاتفىدراسات41،-

عاشوز.محمد"السيدتأليف-الخت!ان؟-5

الزغبى.علىححمد-اليهوثيةالنفسيةثفالن6،-

..حنقىحس!نذ.ترجمة.والسيالةاللاهوثفىرسلة-سينوزالإ،-

فلسطوفيكتييماسلسلة-الأساميةالنصوص-الصهيونيةالفكرةذ(-

صيغ.أنيمسثكتوريلابراف

.الدق(-!ا

الثيريف-قاسبمتأليف(وسلمعليهاللهطى)محمدددلوماسية05-

-.الفدادرعيدحامدتأليفق-زرادشت51-
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-21-21-

لا-ن!5

-53

-1،5

ف!5-

-53

-58

5-لا

!رفي-

لا!-

-63!

بم!6-

زياخمرةمخمسدتز!صة-كومامن!جودظالأجنالى.تأليف*عنتحز"خالت

محمد.عوضمحمدد.ومرا!جحة

ثئ!لبص.أحمدد.-الكبرىالهفدأديان-الأديكمقارنة

!..ديوراطاولق-الحضارة1قصة

ميخمائهل.نجيبد.-القديمالأدنىالتنرق

-ا.729لمثقانىالموسمالتارجمخيةللدراسماتالمصريةالجمعيةمجلة1

--.ب!1167

القريخ!.االحميةا-صض)العحوز-على.عرمصرف!والفلاحالأرض

العربيةاالمتثكةلافى"ا!تتحتعالميةندثة-ألانشلن"الاسلابروخقوق

.167121المسعمردإية

جاممةالأداببكليةالأستاذرئنال!!الثن!اصللدكورمفكرات

فحمسى.عهين

وأكد.سو!رحضارةفىمذكرات

الوهلبعبذده)نرافآ-الصهيونيةوالمحمطلحماتالمناهمموسوغة

.المسيرى

الفكز.عالممجلة

حسنهـتاقعئة-ذ..تونيلىعجح-ترجةحكلاء.صمهيونبروتوكولات

قظا.

.ءااليهرررتلإيخ!!نعاممعة1،6-

ء!ب!وق!ؤ.عغامئهيتللى-طالمؤلفوترجمبالمبريةكتب065-

.مييونبن"وسى-حزقاهيد661-

.كارويوسفتماليث-عرونجثولحان6-لإ

اميرائمل.أوصابىئهقي-



12--3!كا

!ئةلااج!لمرا1

،-ول!دح!ء!حا!ق--!لالا3ة11أةول!كالاه:

2-،!6!وللةا!5*هكلم!طء!ء4"313مح!هع!!لأ"4لأكاءا.!مما

اس!؟ء+؟ب!4.

3.بلمننا!!س!!،*!3"لاح!!لاءول

4،-ءكعد*ص!ص!أء4*هلا!+،ح!رعأت01

5-*!أ!4ةأ4!قصاكل!5!طةكل

6-!في!فىكل؟كاهه!ه!

7-حسأاغلا!ه5!3ح5114خا+35هـ0ه4فى!!لة!ع)مه4أح!اول94.

8.-ةء11ج!أدولس!ول.

"!:سألام!؟3!هناس!8لى؟9"كأ0

!5--غألةء!"ش!اط"لممى!ة..

فى،--"حأ؟!*آ9كلأ!2لا!8ه!طأ."

21-ة!أاأ!!،+35هممةلظه!03
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"لبالب

الأول:

الفصك

لفصكو،ا

لفصلىإ

لفصلا0

الفصل

لفصلأا

لنصحك/ا

الثثى

ائفصك

الفصك

الفصك

ا!فصل

الثطثلأ

إئفصك

الفصلى

الفص!

الفصل

الفصك

الفصك

الفصل

الفصل

*..-.-لفهرسا

المنصريةالتفرفه

العنصريةهىما:الأول

يةلعنصراوالتفرقة:لثالىا

الشصبريةبالتفزتةالخاصةالمصطلحات:الثالت

العنصريةالتفرتةأسبالب:الرابع

المختلفهالدوكعندالعتصيزيةإالتفؤت!ة40الخالسا

إليهوذتحف!العنيمية0ل!االساث!بم

العتصريةمعغلناء:السبع

العتمبريةللتؤهةالمختلضالمظاهز:

.:لأوؤا

ائيلاسيرافىالتفرق!مظاهزا:الثان!

العنصيريةوالتفرقةالدينيةالطقوص:الثلث

والمنصبريةئناهاك!العالم:الرابع

الرفى:

الرقتعريفالأول

والرقاليهودالثمانى

والرقالمسيحية:الثلث

والرقالاسدم:ال!ابع

نفسهتحريزفىالمبدحبئ:الخامس

عنصيريةكنفرقةليسالام!ترضر:الساثمحر!

بالميلادالرق:السمابعا

وواجبثهمالرتيقحقوق:الثامن

ابعالر

الفصلى

لنصلىا

)فصلا

المختارالشعب:

المختازالثصحبهماليهود:الأولى1

المختازالثنعيبهكرةانتقلد:الثانى

وحعنا.الاختيار:الثلث

أ!ا

ب!

"6

ل!

)1001

ط!12

)،02أ

2.1فى

بإ3،

4!اطأ

54:

،4ل!

أ؟أ،-

15.بم

55

،621

ل!8

فيلى3

ا.!،

611

إ؟6ط

،!!،

ا."إ

م!01(

ا!0ه0

ال!لهلله



لطبقدتا؟الخامشىبايآ

الطبضتتعريفآ%الأول"القحل

وعيوبه%اياه.ألطبقكنظام:الثلىالفصك

ص!!،الطبقيلأمظماهز:الثالثالفصلا

الأجا!ب:السدس

!"الأجانبالأوؤالرخل

الثانى:الفصل1

المسلمينغرمماملة:الثلثالفصل

اللاسامية:أئسمابع

اللاسالية:الأ!ؤ،ال!سل؟

اليهوذمعادااةأسبب:الثانىالفصل

كزاهيةتزوؤمتىا!-اللاساطةاتزولءمتى:الثالثالفصل

و/اللاسا!يةالمفزغةإلحلقةأولليهوذالثئمعوب!

الجيتوا/:الثاظأ

الجيتو:الأوك3الفصل

المناسبالمككخوماأ!5الجيتوي!قلمأينالثلىالفضل

للجيقو

كلؤا.وهل4.مصزخىاليهود1أقامةتاريخالثالثالقصل

رابماحيماأوجيتويسكنون

!ظهر3الجبتوهك.العنصريةوالتفرقةالجيتوالرابعالفصل

الحنصيريةالتفرقةمظاهرلممن

*سلام:الفاسع

والمسوا!المداله:الأولظان!صل

الحريات:الث!ىانقصل

المسلممينغيزمعاملةالثالثانفصلأ

!"العنصرى"التهييز:الرابعا!فصلا

؟االانشانوحقونالاسلامندوة:الخامم!!ءالخصك

ب!؟2ا

)1501

)11013

؟4-ي!ا!

اأ35

ا!ل!-3

!141!

،الآ5

4011نا

11514

55"

إئ!5!"

6،اأبم

)165

0156(ئا

*؟!

ن!17(

!181!

)918

!2!!أأ

أ791

02،ئا



كاب!لىلف

هـصر.فىالكرفتاتصناعة-ار

،.ن7جزأ-مصرفىوتجارتهماالأورمثحةصناعة-:2!

.اليهودعندالربا-،03

أ-ظاطاحسقالعكتوزمعبالاثستراك-بلنشطةتجراليسوااليهؤد-4

-"ظاقحسند.معبلالئتراكاليهوذعندالحربئنريعة-5

!.اليهوديهالتب!ريعةضىالمرأةمركز-6!

اليهوثيه.الثريحةقى-صالصوملإا

(..كاالدمث!ةجعفزالفضلأبو)بىالوالاق!مادىالقكرفئدرأسة-8

:.،العربا،قتص!"رواد-!!-

ه-ا،محلابمفىالتموين.!ا-

الديفية.الشبرائعفىالتبفىا-ا

.لختانا-2/.أ

..السكانيةوالمثئ!كلةالن!سلسظيميما-

،افيلإ/93586الايداعرتبم
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